z valné hromady T.J Sokol Brno- e kovice konané 21.3.2016 od 17 hodin v sokolovn , Brno, Vážného 19
P ítomni: dle prezen ní listiny, která je p iložena k originálu zápisu
Evidovaný po et zletilých len jednoty ke dni konání valné hromady je 210, výbor T.J. na sch zi
22.2.2016, stanovil klí (s požadavkem na min. 1 zástupce oddílu, odboru) delegát 1:7. Na valné
hromad bylo p ítomno 23 ze 32 delegát , tj.71,8 %, valná hromada je usnášeníschopná. Celkem bylo
p ítomno 32 zletilých len T.J.
Program: 1) Zahájení a schválení programu
2) Volba návrhové komise, mandátové a volební komise, pracovního p edsednictva , zapisovatele
3) Kontrola pln ní usnesení minulé VH
4) Zpráva o innosti výboru a hospoda ení T.J. v roce 2015 a návrh innosti na rok 2016
5) Výsledek hospoda ení v roce 2015 a návrh rozpo tu na rok 2016
6) Zpráva kontrolní komise
7) Volby inovník jednoty, kontrolní komise, vyslanc a delegát
8) Rozprava
9) Usnesení
10) Záv r
1) Valnou hromadu zahájil br.Barton k, zazn ly fanfáry Sukova pochodu, jménem výboru T.J. br.Barton k
vzpomn l na ty, kte í zem eli v pr b hu roku, p ítomní uctili jejich památku minutou ticha. Se starostou
br.R ži kou pop áli letošním jubilant m.
2) Br. Mašek seznámil p ítomné s programem, z p ítomných další dopln ní programu nikdo nenavrhl, poté byl
program schválen všemi hlasy.
Do pracovního p edsednictva byli navrženi br. Ji í R ži ka, Jan Barton k, Jan Mašek a ses. Marie Mlýnková,
byli schváleni všemi hlasy.
Zapisovatelem valné hromady byla všemi hlasy zvolena ses. Mlýnková.
Do návrhové komise byli navrženi br. Jan Barton k a z pléna pouze ses. Šárka Vá ová, komise bude dvou lenná
byli schváleni všemi hlasy, jsou také ov ovateli zápisu. P edsedou návrhové komise se stal br. Barton k.
Do mandátové a volební komise byli navrženi br.Jan Hamala a ses. Hana Dvo áková, z pléna byl podán návrh
na ses. Hanu Kalovskou - byli schváleni všemi hlasy.
3) Bratr Barton k provedl kontrolu pln ní úkol z usnesení z minulé valné hromady –VH konaná 1.4.2015
uložila výboru T.J. 4 úkoly, byly spln ny první t i body, bod 4 – zajistit zpracování dokumentace na GO
podlahy sokolovny byl spln n áste n – vyžádali jsme si nabídky od n kolika dodavatel , z finan ních
d vod je GO podlahy posunuta na p íští rok, p edpokládaná cena cca 1 milion K .
VH pov ila výbor T.J. jednat o t ech bodech
– s firmou Galant o p ípadném prodeji pozemku pod plaveckým areálem – k prodeji nedošlo, stávající stav je
výhodn jší, prodej v budoucnu by mohl být jedním z možných zdroj p íjm p i výstavb h išt na
Prumperku
- jednání s M o ponechání širšího využití h išt na Horáckém nám stí nebyla úsp šná, napsali jsme otev ený
dopis na MŠMT, Magistrát m sta Brna a M
- na využití volných ploch u sokolovny pro sportovní ú ely M zatím neuvažuje
4) Zprávu o innosti výboru a návrh innosti v p íštím roce p ednesl starosta br. R ži ka - zpráva je p iložena
k zápisu. Nejd ležit jší body zprávy:
-

vzpomn l 115. výro í založení naší jednoty, k tomuto výro í jsme uspo ádali Sokolskou akademii
pod koval všem, kte í se podílejí na ší ení dobrého jména jednoty
zmínil lepší p ístup v šet ení energiemi a majetku jednoty
informoval o stavu p ipravované výstavby h išt na Prumperku – na období 2016 – 2020 nejsou vypsány
dota ní programy EÚ na tento druh staveb, stavební povolení je v platnosti
- pokra ují jednání s JMK o spolupráci a finan ní podpo e sokolskému hnutí
- je nutná genera ní vým na ve výboru a cvi itelském sboru
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5) Výsledek hospoda ení v roce 2015 a návrh rozpo tu na rok 2016 p ednesl starosta br. R ži ka. Seznámil
p ítomné s jednotlivými položkami rozvahy a výkazu zisku a ztrát, které tvo í sou ást da ového p iznání.
Rozpo et na rok 2016 není zpracován jako položkový (nevíme dosud, jaké dostaneme dotace) p edpokládáme
náklady i výnosy ve stejné výši jako v roce 2015, což umožní dodržet stávající rozsah innosti jednoty.
6) Zprávu kontrolní komise p ednesla ses. Zdenka Zahrádková, byla provedena kontrola ú etních doklad ,
potvrdila vykazované finan ní údaje, nebyly zjišt ny chyby a nedostatky, zpráva je p iložena k zápisu.

7) Na valné hromad bylo p ítomno 23 delegát s hlasovacím právem, valná hromada je usnášení
schopná, volby ídil br.Mašek, p ednesl návrh na složení nového výboru v po tu 11 len – VH
souhlasí. hlasování delegát kontrolovali lenové mandátové a volební komise.
Výborem navržení inovníci: starosta - br. Ji í R ži ka
místostarosta - br. Jan Barton k
hospodá ka – ses. Gabriela Gutová
ostatní lenové výboru: ses. Hana Dvo áková, Eva Janovská, Marie Mlýnková, Drahomíra Žáková,
br. Libor,Fuchs, Marek Gut, Jan Hamala, Jan Mašek
Žádné protinávrhy od p ítomných nebyly podány, hlasování bylo ve ejné, o inovnících
navrhovaných do konkrétních funkcí, kte í budou statutární zástupci jednoty (br. R ži ka, Barton k,
ses. Gutová) bylo hlasováno samostatn , ostatní lenové výboru byli voleni spole n .
Výsledky hlasování:
starosta br. Ji í R ži ka (pro 23, proti 0, zdržel se 0) - zvolen
místostarosta br. Jan Barton k (pro 23, proti 0, zdržel se 0) - zvolen
ses. Gutová Gabriela (pro 23, proti 0, zdržel se 0) - zvolena
ostatní lenové výboru (pro22, proti 0, zdržel se 1) – zvoleni.
Všichni lenové nového výboru T.J. Sokol
zvoleni.

e kovice byli valnou hromadou jednoty ádn

Do kontrolní komise byly navrženy ses. Helena Va ková, Zdenka Zahrádková a ses. Jana Dvo áková
(pro 23, proti 0, zdržel se 0) - zvoleny.
Vyslanci do výboru župy byli navrženi br. Ji í R ži ka a br Jan,.Barton k náhradník br.Jan Hamala a
ses.Jana Barto ková – byli zvoleni všemi hlasy, br.R ži ku navrhuje valná hromada jednoty do
funkce starosty župy – návrh byl schválen všemi hlasy
Jako delegáti na valnou hromadu župy byli navrženi ses. Mlýnková Marie a br.Gut Marek, náhradníci
br.Jan Mašek a ses.Jana Barto ková– byli zvoleni všemi hlasy
Výbor T.J. navrhl i vyslance do výboru OS – br.R ži ka Ji í – návrh byl schválen všemi hlasy
8) br.Trnka – informoval o slou ení družstev volejbalu A a B, v sout ži pokra uje jedno družstvo, tradi n se
zmínil, že byla chyba zrušit venkovní h išt a jak chybí h išt u sokolovny, st žoval si na
nefunk nost a p edevším malou kapacitu sprch – v tom ho podpo il br.Jan ík
Br. R ži ka vysv tlil, že podle p vodní p edstavy p i p ístavb sokolovny m ly být šatny a sprchy
umíst ny v suterénu, toto ešení nebylo uskute n no z d vodu nedostatku financí.
ses.Janovská – informovala o innosti jednoty ve 4. tvrtletí 2015 a 1. tvrtletí 2016 (Akademie, Mikulášská
besídka, prodej výrobk chrán ných dílen, BigBítBál Spole enský ples, D tský karneval,
e kovický krojovaný ples) všechny akce m ly velkou návšt vnost a kladné ohlasy ú astník .
Seznámila p ítomné i s dalšími p ipravovanými spole enskými i sportovními akcemi (Country
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spolupráci s M D tský den).
- informovala o innosti volejbalového oddílu za áte níci, fungují již 5.rokem, 1 – 2 x ro n se
zú astní turnaj , v kové rozp tí len je 18 – 69 let.
ses.Krupicová – vedoucí tane ního oddílu Pampelišky – oddíl má 37 len ve v ku 4 – 14 let, trénují 2 hodiny
týdn , b hem roku vystupují na akcích po ádaných jednotou, na hodech naší i jiných
m stských ástí, na Orelském posvícení. Kapacita oddílu je napln na.
ses.Vá ová – za spole enský odbor
13, pot ebovali by tane níky – muže, b hem roku vystupují jak na
akcích jednoty, tak jiných po adatel
br.Jan ík – vedoucí oddílu florbal žáci, v oddíle jsou žáci ve v ku 8 – 12 let, zú ast ují se sokolských p ebor
– regionální p ebor OS, v kategorii 1A obsadili 4.místo, v kategorii 1B mají málo hrá a
umístili se proto na posledním míst . Krom toho sami uspo ádali p átelské turnaje
s e kovickým Orlem, a florbalovým klubem Hattrick. Kapacita oddílu je napln na.
Oddíl florbal muži se již turnaj nezú astní, hrají pouze rekrea n , zú ast ují se pouze zápas
akci SOKOL versus OREL.
br.Trnka se zajímá, jestli mají starší žáci možnost hrát i dál, když již nevyhovují v kem.
br.Jan ík – navázali jsme spolupráci s florbalovým klubem Hattrick, starší a nadaní hrá i mají možnost
p estoupit do tohoto oddílu
ses.Gutová – spolu s dalšími 5 cvi iteli vede oddíl Mr ousk (d ti 4 – 6 let), do oddílu je p ihlášeno 40 d tí,
cvi í jednou týdn , u d tí rozvíjí pohybovou aktivitu, motoriku, zpívají s nimi. Vystupovali na
akademii a Hodin zp vu. Oddíl je pln obsazen, mnoho zájemc museli odmítnout.
ses.Mlýnková – s dalšími dv ma cvi iteli br.Va kem a Špa kem vede oddíl žák , žáci cvi í 2x týdn , úterní
cvi ení je samostatné a hodinu v pátek cvi í spole n se žákyn mi – jako cvi itelka chodí
v pátek ses.Jana Špa ková. Žáci i žákyn se pravideln zú ast ují p ebor župy v plavání,
atletice, šplhu a Teamgymu, kde se umis ují i na medailových místech. Na p eborech
obsazujeme i funkce rozhod ích, nejv tší po et na p eboru župy v atletice (v roce 2015 8
rozhod ích). Na akademii vystupovali jak žáci, tak žákyn v samostatných vystoupeních. Do
oddílu je p ihlášeno 27 žák , kapacita oddílu je tím napln na.
ses.Kalinová – vedoucí oddílu rodi a d tí s dalšími 4 cvi itelkami cvi í jednou týdn , p ipravují d ti na další
oddíly, vystupovali na akademii. V letošním roce jsme se zapojili do celosokolské akce Cvi íme
se zví átky, d ti se musí nau it b hem roku r zné cviky a úkoly (odpovídající v ku), každé dít
dostane na konci cvi ebního roku dení ek s vylepenými nálepkami za spln ní úkolu. Bude to pro
n p kná vzpomínka na cvi ení v Sokole. Do oddílu je zapsáno 30 d tí, docházka je 15 – 20 d tí.
br.Gut – za poslední roky došlo k velkému nár stu po tu d tských cvi enc , máme radost z toho, že je
b locvi na plná d tí, že mají radost ze cvi ení. Kapacita t locvi ny i cvi itel je již napln na, každý
rok musíme hodn d tí odmítnout.
V p íštích letech bychom m li provést sokolovn provád t hodn oprav a vylepšení, celková cena
bude cca 5 milion , nutno stanovit priority a snažit se získávat finan ní prost edky z r zných zdroj
br.Jan ík – aby bylo možné zlepšit vybavenost sokolovny, je t eba navýšit p íjmy, navrhuje zvážit zvýšení
oddílových p ísp vk , ve srovnání s jinými podobnými kluby máme p ísp vky i polovi ní
br.Mašek – za oddíl krasojízdy, jedná se o oddíl vrcholového sportu, mají malý po et závodník , všichni jsou
na velmi dobré úrovni, dva muži jsou v reprezentaci R, juniorka je 2. V R, dv nad jné ža ky,
kvalitní trenérka – jako všichni v sokole trénuje zdarma, v letošním roce bude ocen na olympijským
výborem jako úsp šná trenérka
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trenér m a cvi itel m pat í velké pod kování. Zú astnil s vyhlášení nejlepších sportovc M
e kovice a Mokrá Hora, byl p ekvapen pestrostí sport , kterým se mládež v nuje.
br.Gut – cca 2x ro n svolává sch zku cvi itel , bývá malá ú ast, bude ku prosp chu rozší it tyto sch zky o
trenéry sportovních oddíl
ses.Fousová – zajímá se, zda n co víme o požáru na Prumperku 7.února
odpovídá br.R ži ka – statutárním zástupc m jednoty nikdo nic nehlásil
9) Návrh usnesení p ednesla ses.Vá ová , výsledek hlasování – pro 22, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo
schváleno (p ed hlasováním jeden delegát odešel, bylo p ítomno 68,75% delegát )
10) Valnou hromadu ukon il cca v 19.00 hod starosta br. R ži ka, pop ál všem hodn zdaru
Zapsala: Marie Mlýnková

………………………………………

Zápis ov ili:

za návrhovou komisi: p edseda br. Jan Barton k

za volební komisi:

…………………………………

ses. Šárka Vá ová

………………………………..

Jan Hamala

…………………………………

Statutární zástupci T.J. s podpisovým právem
1) starosta T.J. ing. Ji í R ži ka
2) místostarosta T.J. Mgr. Jan Barton k
3) hospodá ka-ekonomka Bc Gabriela Gutová
Vyslanci do výboru župy: br.R ži ka Ji í, Kárníkova 16, 621 00 Brno, jr47@seznam.cz
br.Barton k Jan, Vážného 1a, 621 00 Brno, honzabartonek@seznam.cz
náhradníci: br.Jan Hamala, Strakatého 2720/2, 636 00 Brno, hamjan@email.cz
ses.Jana Barto ková, Banskobysrická 176, 621 00 Brno, jizerky@spoluzaci.cz
Delegáti na valnou hromadu župy: br.Gut Marek, Ko enského 38, 621 00 Brno, mgguti@centrum.cz
ses.Marie Mlýnková, M i kova 50, 621 00 Brno, marie.mlynkova@centrum.cz
náhradníci: br.Jan Mašek, Banskobystická 105, 620 00 Brno, maskovi105@volny.cz
ses.Jana Barto ková, Banskobysrická 176, 621 00 Brno, jizerky@spoluzaci.cz

V Brn , dne 22.3.2016
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