Usnesení :
Výbor župy Havlíčkovy konaný dne 18. dubna 2014 schvaluje:
1.

Předložený program jednání s doplněním, volbu komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.

Rozdělení dotací MŠMT programu III. a IV. Tělocvičným jednotám Sokol v roce 2013

3.

Čerpání rozpočtu roku 2013

4.

Hospodaření župy, účetní závěrku roku 2013

5.

Přidělení zisku roku 2013 ve výši 21.802,46 Kč do Fondu oprav a údržby

6.

Použití prostředků na účtu 381 Náklady příštích období ve výši 52. 640,66 Kč z části k nákupu
nové kancelářské a výpočetní techniky včetně software pro kancelář župy a krytí provozu župy

7.

Zprávu kontrolní komise za rok 2013

8. Ulehčit jednotám zápis do spolkového rejstříku tím, že pokud předloží kanceláři župy veškeré
podklady i přílohy pro zápis v termínu do 31.května 2014, zajistí jim zpracování změny sama

9. Návrh zásad na rozdělování účelové dotace MŠMT sdruženým tělocvičným jednotám :
Na provoz, případně údržbu TVZ, podle stavu a hodnoty majetku, členské základny s přihlédnutím na počet dětí a mládeže,
využití sokolovny, aktivity TJ, plnění povinností, s ohledem na přidělené prostředky v předchozích letech, a to jak přímo z
ČOS, tak ze župy,
Zodpovídá předsednictvo župy.
Podmínkou přidělení uvedené dotace je odebrání a zaplacení členských známek ČOS za rok 2014 ve výši počtu členů TJ
podle stavu k 1.1.2014.

10. Krácení dotace roku 2014 ve výši 50 % neomluveným Tělocvičným jednotám Sokol, které se nezúčastnily
řádného zasedání Výboru župy Havlíčkovy konaném dne 18.dubna
11. Vnitřní směrnici č.1/2014 o výši náhrady činovníků při nezbytném použití soukromého vozidla ve výši 3 Kč/km
Bere na vědomí : zprávu starostky župy
zprávu hospodářky župy
zprávu náčelnictva župy
zprávu odboru sportu

Valná hromada župy Havlíčkovy ukládá všem Tělocvičným jednotám Sokol:
průběžně zasílat během roku kanceláři župy řádně orazítkované a statutárně podepsané faktury :
• za plyn, elektřinu, uhlí a ostatní větší provozní náklady
• za opravy a údržbu neinvestičního charakteru
průběžně hlásit změny e-mail adres kontaktních osob TJ, telefonů, čísla mobilu a čísla účtu.
sledovat zprávy uveřejněné v časopise Sokol a na webových stránkách www.sokol.eu.
sledovat průběžně župní poštu zasílanou přes e-mail kontaktních osob, především pak zápisů
z PV župy, dbát na dodržování termínů a pokynů v nich uvedených a předávat je k informaci
ostatním činovníkům TJ.
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