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 Z á p i s 
 

  z Valné hromady T.J Sokol Brno-Řečkovice konané 22.3.2017 od 17 hodin v sokolovně, Brno, Vážného 19 
 
Přítomni:   dle prezenční listiny, která je přiložena k originálu zápisu 
                  Evidovaný počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady je 186, výbor T.J. na schůzi  

20.2.2017  stanovil klíč (s požadavkem na min. 1 zástupce oddílu, odboru) delegátů 1:7. Na valné 
hromadě bylo přítomno 24 ze 31 delegátů, tj.77,4 %, valná hromada je usnášeníschopná. Celkem bylo 
přítomno 28 zletilých členů T.J.  

 
Program: 1) Zahájení a schválení programu 
                2) Volba zapisovatele,  návrhové  komise, mandátové  a volební komise   
                3) Kontrola plnění usnesení minulé VH  
                4) Zpráva o činnosti výboru a hospodaření T.J. v roce 2016 a návrh činnosti na rok 2017 
                5) Výsledek hospodaření v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 
    6) Návrh slučování žup v JMK 
                7) Zpráva kontrolní komise                 
                8) Volba jednatele jednoty 
                9) Rozprava 
              10) Usnesení 
              11) Závěr 
 
1)  Valnou hromadu zahájil br.Bartoněk, zazněly fanfáry Sukova pochodu, jménem výboru T.J. br.Bartoněk 

vzpomněl na ty, kteří zemřeli v průběhu roku, přítomní uctili jejich památku minutou ticha. Se starostou 
br.Růžičkou a ses.Váňovou popřáli letošním jubilantům. 

 
2)  Br. Mašek seznámil přítomné s  programem, z přítomných další doplnění programu nikdo nenavrhl, poté byl 

program schválen všemi hlasy. 
     Zapisovatelem valné hromady byla všemi hlasy zvolena ses. Mlýnková. 
    Do návrhové komise byli navrženi br. Jan Bartoněk a ses. Šárka Váňová, komise bude dvoučlenná, byli schváleni 

všemi hlasy, jsou také ověřovateli zápisu. Předsedou návrhové komise se stal br. Bartoněk. 
      Do mandátové a volební komise byli navrženi ses. Drahomíra Žáková a Hana Dvořáková -  byly schváleny 

všemi hlasy. 
 
3) Bratr Bartoněk provedl kontrolu plnění úkolů z usnesení z minulé valné hromady –VH konaná 21.3.2016 uložila 

výboru T.J. dva úkoly, které byly splněny - daří se zlepšovat prezentaci jednoty, členská základna je udržována 
na stejné výší a zapojujeme se aktivně do pořádání akcí jednoty a župy  

    VH pověřila výbor T.J. jednat s MČ Řečkovice a Mokrá Hora o dvou bodech  
     -  jednání  o ponechání širšího využití veřejného sportoviště při ul. Novoměstská, jednáno, neuzavřeno  
     - o využití volných ploch u sokolovny pro sportovní účely několikrát jednáno, MČ zatím neuvažuje 
     
4) Zprávu o činnosti výboru a návrh činnosti v příštím roce přednesl starosta br. Růžička -  zpráva je přiložena 

k originálu zápisu. Nejdůležitější body zprávy:  
- poděkoval všem, kteří se podílejí na šíření dobrého jména jednoty, dobré hodnocení mezi spoluobčany 
- stabilizace členské základny, dospělí 186, mládež 243, nový oddíl volejbalu mládeže (br.Trnka),  máme 

zástupce v orgánech župy, ČOS, MČ 
- dlouhodobě stabilizované hospodaření jednoty 
- navýšení členských příspěvků pro mládež a seniory, povinná sletová známka 
- stavba „Sportoviště se zázemím Prumperk“, neúspěšná žádost o investiční dotaci na MŠMT  
- zmínil lepší přístup v šetření energiemi a majetku jednoty 
-      pokračují jednání s JMK o spolupráci a finanční podpoře sokolskému hnutí – Krajská koordinační rada 
-     je nutná generační výměna ve výboru a cvičitelském sboru, v roce 2019 ukončení činnosti statutárních 

zástupců (br.Růžička a Bartoněk) a náčelnice (ses.Mlýnková), činovníci a členové jednoty by měli hledat 
náhradu, aby na valné hromadě v rove 2018 mohli být navržení zvoleni do výboru jednoty 

-    pochvala ses.Kalinové za velmi pěkně vedené psaní kroniky 
-    MČ odložila realizaci úpravy venkovní plochy na východní straně sokolovny 
-   v příštím roce budeme pokračovat v tělocvičných, sportovních i společenských aktivitách  
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     -    v průběhu roku bude nutno zajistit externí zpracování účetnictví 
 

5)  Výsledek hospodaření v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 přednesl starosta br. Růžička. Hospodaření 
jednoty je dlouhodobě stabilizováno, za uplynulý rok lze hodnotit jako velmi dobré. V roce 2016 jsme 
hospodařili s kladným hospodářským výsledkem 341 263,83 Kč. V roce 2016 jsme získali dotaci z MŠMT 
Program VIII ve výši 190 000,- Kč určenou na odměny cvičitelům a trenérům mládeže a na pořízení 
neinvestičního materiálu. V letošním roce jsme o tuto dotaci opět požádali, informace zda a kolik získáme dosud 
nemáme.  Rozpočet na rok 2017 není zpracován jako položkový (nevíme dosud, jaké dostaneme dotace) 
předpokládáme náklady i výnosy ve stejné výši jako v roce 2016, což umožní dodržet stávající rozsah činnosti 
jednoty.  

 
6)  Starosta br.Růžička seznámil přítomné s návrhem T.J. Sokol Brno-Husovice na sloučení žup v Jihomoravském 

kraji. V JMK je šest žup, tři z nich již vyjádřili nesouhlasné stanovisko s tímto záměrem. Naše župa požádala o 
zaslání stanoviska tělocvičné jednoty. Ke sloučení žup došlo v roce 2005 v kraji Jihočeském, sloučily se tři župy 
se sídlem v Písku, Č.Budějovicích a Táboře. Podle získaných informací nejsou zkušenosti pouze kladné. O tom, 
jak by fungovala sloučená župa v JMK nejsou konkrétní informace, problémy může způsobovat  velké množství 
členů, velká vzdálenost okrajových jednot od sídla krajské župy,  neexistuje finanční kalkulace provozu a 
porovnání se současným stavem. Z těchto důvodů doporučuje návrh usnesení „Valná hromada nesouhlasí s 
návrhem slučování žup v rámci JMK“   

 
7)  Zprávu  kontrolní komise přednesla ses. Gabriela Gutová, byla provedena kontrola účetních dokladů,  potvrdila 

vykazované finanční údaje,  nebyly zjištěny chyby a nedostatky, zpráva je přiložena k originálu  zápisu. 
 
 8) br.Růžička zdůvodnil nutnost volby jednatele – dle stanov ČOS podepisují za jednotu právní úkony 

starosta a jednatel, nastávají problémy např. při vyřizování žádostí o dotace. 
     Na valné hromadě bylo přítomno 24 delegátů s hlasovacím právem, valná hromada je usnášení schopná, 

volbu jednatele řídil br.Mašek, přednesl návrh výboru na br.Bartoňka (je již členem výboru, na loňské 
valné hromadě byl zvolen místostarostou a statutárním zástupcem jednoty). Hlasování delegátů 
kontrolovali členové mandátové a volební komise.  

      
Výsledek hlasování:   pro 24, proti 0 zdržel se 0 

 
 

  9)  ses.Mlýnková – informovala o činnosti oddílů všestrannosti – v jednotě máme 15 oddílů všestrannosti, 
                                    8 mládeže a 7 dospělých. Oddíly žáků a žákyň se zúčastňují s dobrými výsledky přeborů župy, 

rovněž oddíl florbalu se zúčastnil regionálního přeboru ČOS a několika přátelských turnajů. 
Několika turnajů se zúčastnila i družstva rekreačního volejbalu. Taneční oddíly dospělých i 
mládeže pravidelně vystupují na plesech pořádaných jednotou, zviditelňují jednotu i na plesech 
a akcích pořádaných jinými organizacemi. Ve všech dětských a žákovských oddílech je 
kapacita naplněna, musíme odmítat další zájemce. 

                                    Kromě pravidelného cvičení pořádáme pro děti každoročně přebor jednoty v atletice, hodinu 
na dopravním hřišti, dětský karneval, Mikulášskou besídku, ve spolupráci s MČ Den dětí za 
radnicí. Na přeborech župy zajišťujeme rozhodčí i organizační pracovníky, v hodnocení župy 
patříme k nejaktivnějším – obsadili jsme 2.místo. Celá zpráva je přiložena k originálu zápisu. 

 
      br.Růžička – v pátek 24.března se koná vyhlášení nejlepších sportovců MČ, z naší jednoty budou vyhlášeni 

br.Gruna (sportovec), družstvo Teamgymu – žáci a žákyně (družstva), br.Vaněk (trenér) a 
ses.Žáková (činovník) 

 
        br.Trnka – informoval o činnosti oddílu volejbalu , trénují 2x týdně, kromě  soutěžních zápasů se zúčastňují  i 

zápasů  přátelských, chybí přísun mladších členů. Oslovil děti ze ZŠ v Řečkovicích s cílem založit 
volejbalový oddíl mládeže. Nedaří se však vybudovat stálý kádr, navrhuje, aby při zápisu v září byla 
část žactva směrována do tohoto oddílu, oddíl nezaměřovat pouze na volejbal, ale vést jako přípravku 
míčových her. Tradičně se  zmínil, že byla chyba zrušit venkovní volejbalová hřiště a jak chybí hřiště 
u sokolovny. 

                        Požádal o bližší informace ke GO podlahy a výměně světel 
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              br. Růžička – na GO podlahy zpracován projekt, požádali jsme o dotaci na Magistrátě města Brna, 
v případě jejího získání bude vypsáno výběrové řízení, předpokládáme provedení cca konec května až konec 
srpna. Rozpočet cca 2 miliony. 

              br.Gut – instalace LED světel bude provedena během měsíce, plánuje se rekonstrukce sprch 
 
         br.Trnka – navrhuje uvolnit částku 1,7 milionu, která je blokována na výstavbu hřiště na Prumperku a použít  

ji na financování oprav v sokolovně. 
            br.Růžička – financování plánovaných akcí je zajištěno z jiných zdrojů, není tedy nutno rušit předmětnou 

blokovanou částku. 
 
10)  Návrh usnesení přednesla ses.Váňová , výsledek hlasování – pro 23, proti 0, zdržel se  0  - usnesení bylo 

schváleno  (před  hlasováním jeden delegát odešel,  bylo přítomno 74,2% delegátů) 
 
11) Valnou hromadu ukončil cca v 18.30 hod starosta br. Růžička, popřál všem hodně zdaru  
       poděkoval ještě jednou, všem trenérům a cvičitelům a činovníkům za dobrovolnou práci v jednotě. 
 
 

                  
 

 
 

Zapsala:  Marie Mlýnková      …………………………………… 
 
 

Zápis ověřili:       
za návrhovou komisi: předseda br. Jan Bartoněk     ………………………………… 
 
                                                   ses. Šárka Váňová           ……………………………….. 
 
 
starosta T.J. br.Jiří Růžička                                                …………………………………… 
 
   
 

 
 
 
 V Brně, dne 23.3.2017 

 


