Zápis

z valné hromady T.J. Sokol Brno - e kovice konané 1.4.2015 od 17 hodin v sokolovn , Brno, Vážného 19
_______________________________________________________________________________________
P ítomni: dle prezen ní listiny, která je p iložena k originálu zápisu
Ke dni konání valné hromady je v jednot evidováno 195 zletilých len , výbor T.J. na sch zi
9.3.2015, stanovil klí (s požadavkem na min. 1 zástupce oddílu, celkový po et delegát min.30)
delegát 1:7. Na valné hromad bylo p ítomno 22 ze 30 delegát , tj.73,3 %, valná hromada je
usnášení schopná. Celkem bylo p ítomno 30 zletilých len T.J.
Program: 1) Zahájení a schválení programu
2) Volba mandátové a návrhové komise, zapisovatele
3) Kontrola pln ní usnesení minulé VH
4) Zpráva mandátové komise
5) Zpráva o innosti výboru T.J. v roce 2014 a návrh innosti na další období
6) Výsledek hospoda ení v roce 2014 a návrh rozpo tu na rok 2015
7) Zpráva kontrolní komise
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 a potom se
starostou br.R ži kou pop áli letošním jubilant m.
2) Br. Barton k seznámil p ítomné s programem, z p ítomných další dopln ní programu nikdo nenavrhl, poté byl
program schválen všemi hlasy.
Zapisovatelem valné hromady byla všemi hlasy zvolena ses. Mlýnková.
Do mandátové a návrhové komise byli navrženi br. Barton k, ses. Mlýnková, z pléna byl podán návrh na ses.
Janu Dvo ákovou - schváleni všemi hlasy. P edsedou komise se stal br. Barton k.
3) Bratr Barton k provedl kontrolu pln ní úkol z usnesení z minulé valné hromady – z úkol uložených
výboru T.J. valnou hromadou konanou 19.3.2014 jsou spln ny body 1 a 2, nepoda ilo se zajistit kroniká e
jednoty (bod 3), výstavba sportovního areálu Prumperk nebyla zahájena (nebyly dosud vypsány dota ní
programy na další období), body 4 a 5 spln ny áste n .
4) Zprávu mandátové komise p ednesla ses.Mlýnková - na valné hromad

z delegovaných 30, což je 73,3 %, valná hromada je usnášení schopná.

5)

je p ítomno 22 delegát

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:
- v letošním roce oslavíme 25.výro í obnovení OS a 115.výro í založení jednoty
- pod kování všem, kte í se podílejí na ší ení dobrého jména naší jednoty
- došlo k mírnému navýšení lenské základny, další rozší ení naráží na naše prostorové a finan ní možnosti
- zmínil nutnost šet it energiemi, šetrné zacházení s inventá em
- podle nového ob anského zákoníku je jednota pobo ným spolkem, OS hlavním spolkem, byla provedena
zm na zápisu ve spolkovém rejst íku, zm na názvu jednoty na „T locvi ná jednota Sokol Brnoe kovice“, na webu je již úplný výpis
- od 1.ledna došlo z rozhodnutí výboru OS k navýšení lenských p ísp vk pro dosp lé na 500,- K
informoval o zrušení centrálního pojišt ní OS na nemovitý majetek od 1.5.2015, musíme pojistit sami,
prob hlo výb rové ízení, jsme p ed podpisem smlouvy. Centráln na OS z stane úrazové pojišt ní,
pojišt ní odpov dnosti cvi itel a odpov dnosti za škody.
informoval o zájmu firmy Galant na odkoupení pozemku pod plaveckým areálem - nový ob anský zákoník
zrušil institut „stavba na cizím pozemku“
- zlepšit aktualizaci nást nek
- nesouhlas se zám rem fotbalist a M na zrušení atletického oválu na ve ejném h išti na Horáckém nám stí
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6) Zprávu o hospoda ení a plán na rok 2015 p ednesl br.R ži ka
- výsledek hospoda ení v roce 2014 je velmi dobrý, hospoda ili jsme se ziskem 389 tis. K , poda ilo se nám
získat dotace z M , JMK a MmB.
- byla dokon ena GO st echy
- byl zpracován Pasport zahradního domku na Prumperku, který tak mohl být zapsán do katastru nemovitostí
- seznámil p ítomné s jednotlivými položkami rozvahy a výkazu zisku a ztrát, které jsou p ílohou originálu
zápisu
Rozpo et na rok 2015 není zpracován jako položkový (nevíme dosud, jaké dostaneme dotace) p edpokládáme
takové náklady i výnosy, které umožní dodržet stávající rozsah innosti jednoty. V roce 2015 bude provedena
úprava venkovní plochy u sokolovny. Pro realizaci v roce 2016 plánujeme zajistit dokumentaci GO podlahy
sokolovny (náklady cca 700 000,- K ).
7) Zprávu kontrolní komise p ednesla ses. Gutová, potvrdila vykazované finan ní údaje, na bankovních ú tech
bylo k 31.12.2014 celkem 1 777 228,09 K (v tšina je vázána usnesením valné hromady na financování
výstavby h išt na Prumperku), stav pokladny byl k tomuto datu 18 419,- K , v ú etních dokladech nebyly
zjišt ny nedostatky, zpráva je p iložena k zápisu.
Podvojné ú etnictví bylo zpracováváno v programu MONEY S3, vyžaduje to profesionální p ístup, je to asov
velmi náro né, proto zvažujeme externí spolupráci. Pod kovala ses.Va kové za pomoc p i zpracovávání této
formy ú etnictví a vyzvala k p ípadné pomoci p ítomné leny jednoty.
8) ses.Mlýnková – informovala o innosti odboru všestrannosti – zpráva je p iložena k zápisu
ses.Fousová – jaký je sou asný stav h išt na Prumperku?
Starosta R ži ka – je vydáno právoplatné stavební povolení, ekáme na schválení nových pravidel pro
erpání dotací EU, m žeme získat až 85 % z p edpokládaných 20 milion náklad
br.Hamala – jak dlouho platí stavební povolení?
Starosta br.R ži ka – platnost stav. povolení je dva roky, kon í v únoru 2016, pak musíme požádat o
prodloužení
br.Trnka – prodej pozemku je nutno zvážit, ešit transparentn , kdo ur í cenu pozemku, bude vypracován
znalecký posudek?
br.Kos – zvažovala se pro výstavbu areálu Prumperk varianta bankovního úv ru?, cena pozemk bude stoupat,
nesp chat s prodejem, navrhuje požádat firmu Galant o zpracování nabídky, výbor pov it vedením
jednání
br.Gut – nabídka firmy Galant p išla p ed cca t emi týdny, nerozhodujeme o prodeji, ale o tom, zda bude výbor
VH pov en o možném prodeji jednat
ses.Papežová – v tšinou je výhodn jší nezbavovat se majetku, nutno posoudit, zda je výhodn jší prodej, nebo
úv r a z pronájmu úv r splácet
Ke všem dotaz m a p ipomínkám se vyjád il br.R ži ka
- všechna rozhodnutí jednoty byla vždy ešena transparentn
- pozemek pod plaveckým areálem nebyl prodán p ed realizací stavby, aby bylo zajišt no jeho využití pro
sportovní ú ely
- dle stanov OS musí prodej schvalovat P OS, žádost musí být doložena znaleckým posudkem
- v cenové map m sta Brna není cena p edm tného pozemku ur ena
- p i schvalování žádosti o dotaci z evropských fond musíme dokladovat, že máme dostatek pen z na
dofinancování stavby, jde o cca 3 mil. K , musíme ešit, jak je co nejvýhodn ji získat
ses.Fousová – podle plánu na úpravu h išt na Horáckém nám stí by je využívali pouze fotbalisté?
Br. R ži ka – ano, byly by zrušeny atletické sektory i asfaltová h išt , šlo by ešit jako již
v minulosti zm nou navrhovaných rozm r fotbalového h išt .
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9) Návrh usnesení p ednesl br.Barton k – b hem VH odešli 3 delegáti, p ed hlasováním je p ítomno 19 delegát ,
tj. 63,3% - výsledek hlasování – pro 1, proti 0, zdržel se 1, usnesení VH bylo schváleno
10) Valnou hromadu ukon il cca v 19.00 hod. starosta br. R ži ka, ješt jednou pod koval všem, kte í nás
podporují a ší í dobré jméno jednoty.

Za návrhovou komisi:
p edseda Mgr. Jan Barton k

…………………………………

Jana Dvo áková

…………………………………

Zapsala: Marie Mlýnková

…………………………………..

Zápis ov ili:
starosta T.J. Ing. Ji í R ži ka

…………………………………..

místostarosta T.J. Mgr. Jan Barton k

………………………………….

V Brn , dne 2.4.2015
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