Zápis
z Valné hromady T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 28.3.2018 od 17 hodin v sokolovně, Brno, Vážného 19
Přítomni:

dle prezenční listiny, která je přiložena k originálu zápisu
Evidovaný počet členů jednoty ke dni konání valné hromady je 445, z toho je zletilých 191
členů. Vzhledem k tomu, že jednota má ke dni konání valné hromady více než 100 zletilých
členů, byl výborem jednoty na schůzi 19.2.2018 stanoven klíč delegátů 1:7, celkem 31
delegátů. Na valné hromadě bylo přítomno 23 ze 31 delegátů, tj.74,2 %, valná hromada je
usnášeníschopná. Celkem bylo přítomno 27 zletilých členů T.J.

Program: 1) Zahájení a schválení programu
2) Volba zapisovatele, komisí mandátové a návrhové
3) Kontrola plnění usnesení minulé VH
4) Zpráva o činnosti výboru a hospodaření T.J. v roce 2017 a návrh činnosti na rok 2018
5) Výsledek hospodaření v roce 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
6) Zpráva kontrolní komise
7) Rozprava
8) Usnesení
9) Závěr
1) Valnou hromadu zahájil br. Mašek, zazněly fanfáry Sukova pochodu.
2) Br. Mašek seznámil přítomné s programem, další doplnění programu nikdo nenavrhl, poté byl program
schválen všemi hlasy. Zapisovatelkou valné hromady byla všemi hlasy zvolena ses. Mlýnková.
Do návrhové komise byly navrženy ses. Šárka Váňová a Eva Janovská, komise bude dvoučlenná, byly
schváleny všemi hlasy, jsou také ověřovateli zápisu. Předsedkyní návrhové komise se stala ses.Janovská.
Do mandátové komise byly navrženy ses. Hana Dvořáková a Marie Jelínková - byly schváleny všemi hlasy.
3) ses.Janovská provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení z minulé valné hromady –VH konaná 22.3.2017
uložila výboru T.J. dva úkoly, které byly splněny - daří se zlepšovat prezentaci jednoty na úrovni župy, obce i
jiných organizací, došlo k mírnému navýšení členské základny. Zapojujeme se aktivně do pořádání akcí
jednoty a župy (přebory župy, semináře). VH pověřila výbor T.J. jednat s MČ Řečkovice a Mokrá Hora o
využití volných ploch u sokolovny pro sportovní účely několikrát jednáno, MČ zatím neuvažuje.
Nepodařilo se zajistit nové činovníky do výboru jednoty.
4) Zprávu o činnosti výboru a návrh činnosti v příštím roce přednesl starosta br. Růžička - zpráva je přiložena
k originálu zápisu. Nejdůležitější body zprávy:
- rok 2018 je rokem 100. výročí vzniku samostatného Československa a také rokem konání XVI.
Všesokolského sletu
- poděkoval všem, kteří se podílejí na šíření dobrého jména jednoty, dobré hodnocení mezi spoluobčany
- stabilizace členské základny, máme zástupce v orgánech župy, ČOS, MČ, koordinační radě sokolských
žup JMK
- dlouhodobě stabilizované kladné hospodaření jednoty, získány dotace z MmB, JMK, MŠMT, MČ a župy,
proto mohly být provedeny zásadní úpravy velké tělocvičny (GO parketové podlahy, obložení stěn,
malování, nové osvětlení). Poděkoval br.Gutovi za velkou pomoc s realizací těchto akcí.
- bylo smluvně zajištěno externí zpracování účetnictví
- stavba „Sportoviště se zázemím Prumperk“, neúspěšná žádost o investiční dotaci na MŠMT, pokračují
jednání o zajištění této akce, byly provedeny dílčí úpravy zeleně, jedná se o podmínkách souvisejících
pozemkových záležitostí (dílčí směny pozemků, věcná břemena, prodej zbytkové parcely) pro výstavbu
„Sportoviště“ a sousedního RD manželů Štefanových
- zmínil lepší přístup členů v šetření energiemi a majetku jednoty
pokračují jednání s JMK o spolupráci a finanční podpoře sokolskému hnutí, máme rozpracovanou studii
Revitalizace sokolovny včetně návrhů na využití volných přilehlých ploch (financováno prostřednictvím
KKR)
je nutná generační výměna výboru jednoty a cvičitelském sboru, v roce 2019 ukončení činnosti
statutárních zástupců a tří dalších členů výboru
- MČ odložila realizaci úpravy venkovní plochy na západní straně sokolovny
- v příštím roce budeme pokračovat v tělocvičných, sportovních i společenských aktivitách
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5) Výsledek hospodaření v roce 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 přednesl starosta br. Růžička. Hospodaření
jednoty je dlouhodobě stabilizováno, uplynulý rok lze hodnotit jako velmi dobrý. V roce 2017 jsme díky
získaným dotacím hospodařili s kladným hospodářským výsledkem 399 350,29 Kč. Také v roce 2017 jsme
získali dotaci z MŠMT Program VIII 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 2018 není zpracován jako položkový (nevíme dosud, jaké dostaneme
dotace) předpokládáme náklady i výnosy ve stejné výši jako v roce 2017, což umožní dodržet stávající rozsah
činnosti jednoty.
6) Zprávu kontrolní komise přednesla ses. Hana Dvořáková, byla provedena kontrola účetních dokladů,
potvrdila vykazované finanční údaje, nebyly zjištěny chyby a nedostatky, zpráva je přiložena k originálu
zápisu.
7) ses.Mlýnková – informovala o činnosti oddílů všestrannosti – v jednotě máme 19 oddílů všestrannosti,
10 mládeže a 9 dospělých. Oddíly žáků a žákyň se zúčastňují s dobrými výsledky přeborů
župy, rovněž oddíl florbalu se zúčastnil regionálního a oblastního 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.
Na XVI. Všesokolský slet nacvičujeme tři skladby, ženy skladby Spolu a Ženobraní,
předškolní děti skladbu Noty.
ses.Kalinová – předala dar své sestry paní Manové – různé sokolské památky – šátek ze sletu v roce
1948, staré sokolské zpěvníky. Starosta br.Růžička poděkoval a sdělil, že podobný
dar jsme obdrželi od paní Žilkové.
br.Trnka – informoval o činnosti oddílu volejbalu , nepodařilo se udržet volejbalový oddíl mládeže pro nezájem
dětí, kromě soutěžních zápasů se zúčastňují i zápasů přátelských, uspořádali v sokolovně turnaj,
chybí hřiště u sokolovny. Pochválil nová světla a podlahu, kritizoval špatné načasování úprav
sociálního zařízení a sprch, připravují volejbalový turnaj. Navrhuje zřídit šatnu pro volejbalisty ve
staré schůzovně.
br.Mašek – informoval o činnosti oddílu krasojízdy, je to jediný oddíl vrcholového sportu v jednotě, má 6
závodníků, dva muži, 1 juniorka a 3 žákyně, trenérkou je mezinárodní rozhodčí Jana Horáčková.
Mají ve svých řadách mistry republiky, dosahují úspěchů i v mezinárodních soutěžích.
ses.Fousová – zajímá se o datum a místo konání krajského sletu
br.Růžička – krajský slet se bude konat 10.června na hřišti Sokola Brno I na Kounicově ulici,
součástí bude i průvod a odhalení pamětní desky na Besedním domě, kterou k výročí vzniku
republiky věnují sokolové
br.Růžička – do prázdnin by chtěl pozvat členy a sympatizanty jednoty k otevřené besedě o dalším směřování
jednoty
br.Trnka – zajímá se, co je to západní prostor o sokolovny, o kterém se zmiňoval starosta ve své zprávě
br.Gut – je to prostor mezi chodníkem a malým sálem, při dešti dochází ke splavování hlíny a
zavlhání sokolovny
- pozemek mezi areálem Vysočina a sokolovnou by byl vhodný pro vybudování hřiště
br.Růžička – předložili jsme návrh MČ – zatím bez odezvy
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8) Návrh usnesení přednesla ses.Janovská , výsledek hlasování – pro 23, proti 0, zdržel se 0 - usnesení bylo
schváleno
9) Valnou hromadu ukončil cca v 18.30 hod starosta br. Růžička, popřál všem hodně zdaru v jubilejním
sletovém roce a poděkoval ještě jednou, všem trenérům a cvičitelům a činovníkům za dobrovolnou práci
v naší sokolské jednotě.

Zapsala: Marie Mlýnková

……………………………………

Zápis ověřili:

za návrhovou komisi: předseda ses.Eva Janovská

…………………………………

ses. Šárka Váňová

starosta T.J. br.Jiří Růžička

………………………………..

……………………………………

V Brně, dne 29.3.2018
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