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Z á p i s 
 

  z valné hromady T.J Sokol �e�kovice konané 14.3.2013 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 208, výbor T.J. na sch�zi  

11.2.2013, stanovil klí� (s požadavkem na min. 1 zástupce oddílu, odboru) delegát� 1:7. Na valné 
hromad� bylo p�ítomno 21 ze 30 delegát�, tj.70,0 %, valná hromada je usnášeníschopná. Celkem bylo 
p�ítomno 34 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 2012 a návrh �innosti na rok 2013 
                5) Výsledek hospoda�ení v roce 2012 a návrh rozpo�tu na rok 2013  
                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. a   pop�ál 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. R�ži�ka, Barton�k, Mašek, ses. Mlýnková a Dvo�áková, byli 

schváleni všemi hlasy.      
     Zapisovatelem valné hromady byla všemi hlasy zvolena ses. Mlýnková. 
 
      Do návrhové komise byli navrženi br. Barton�k a br. Gut, z pléna nebyl podán žádný návrh, komise bude 

dvou�lenná –  byli schváleni všemi hlasy. P�edsedou návrhové komise se stal br. Barton�k. 
     Do mandátové a volební komise byly navrženy ses. Dvo�áková a Mlýnková, z pléna byl podán návrh na ses. 

Nová�kovou -  byly schváleny všemi hlasy. 
 
3) Bratr Barton�k provedl kontrolu pln�ní úkol� z usnesení z minulé valné hromady –všechny úkoly uložené 

výboru T.J. valnou hromadou konanou 15.3.2012  jsou spln�ny anebo pr�b�žn� pln�ny, s výjimkou bodu 2 – 
oprava  st�echy sokolovny z d�vodu nedostatku financí a bodu 4 - nepoda�ilo se zajistit kroniká�e jednoty.  

     
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 150. výro�í založení Sokola, pod�kování všem, kte�í se aktivn� podíleli na pr�b�hu oslav, 
p�edevším ú�astník�m sletu a všem, kte�í se podílejí na ší�ení dobrého jména jednoty  

- pod�koval odstupujícím �len�m výboru (ses. R�ži�ková, br. Svoboda) 
- zmínil nutnost šet�it energiemi, šetrného zacházení s inventá�em  
-     kladn� hodnotil  webové stránky jednoty, informoval, že �lenové výboru �eší n�které problémy e-maily –   

z toho d�vodu bude nutno zm�nit jednací �ád výboru jednoty  
- informoval o stavu p�ipravované výstavby h�išt� na Prumperku – je vydáno územní rozhodnutí, �ekáme na 

vydání stavebního povolení, navrhuje k odprodeji zbytkovou parcelu (�ásti p.�.3696/1, 3696/2 a 3691/4) a 
z�ízení v�cného b�emene p�ístupu k sousednímu pozemku p.�. 3688, vše v k.ú. �e�kovice 

- s M� jednáme o výstavb� multifunk�ního h�išt� a h�išt� na plážový volejbal u sokolovny, pr�chozí se jeví 
h�íšt� na plážový volejbal, multifunk�ní h�išt� zatím nemá podporu �len� Rady M� 

- je aktuální nutná genera�ní vým�na cvi�itel� a �inovník� 
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5)  Výsledek hospoda�ení v roce 2012 a návrh rozpo�tu na rok 2013 p�ednesl starosta br. R�ži�ka. V roce 2012 
jsme hospoda�ili se ziskem 287 651,- K�. Podrobn� seznámil p�ítomné s jednotlivými položkami rozvahy a  
výkazu zisku a ztrát, které jsou p�ílohou originálu zápisu. Rozpo�et na rok 2013 není zpracován jako 
položkový (nevíme dosud, jaké dostaneme dotace) p�edpokládáme náklady i výnosy ve stejné výši jako v roce 
2012, což umožní dodržet stávající rozsah �innosti jednoty.  

 
6)  Zprávu  kontrolní komise p�ednesla ses. Dvo�áková,  potvrdila vykazované finan�ní údaje,  nebyly zjišt�ny 

nedostatky, zpráva je p�iložena k  zápisu. 
 
 7) Na valné hromad� bylo p�ítomno 21 delegát� s hlasovacím právem, volby �ídil br.Mašek, p�ednesl 

návrh na složení nového výboru, hlasování delegát� kontrolovaly ses. Dvo�áková, Mlýnková a 
Nová�ková. 

     Výborem navržení �inovníci: starosta - br. R�ži�ka Ji�í  
                                                        místostarosta - br. Barton�k Jan  
                                                         
     ostatní �lenové výboru:  ses. Dvo�áková Hana, Gutová Gabriela, Janovská Eva, Mlýnková Marie      

Žáková Drahomíra, br. Fuchs Libor, Gut Marek, Hamala Jan, Mašek Jan  
                                                         

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.R�ži�ka Ji�í  (pro 21, proti 0, zdržel se 0) - zvolen 
místostarosta br. Barton�k Jan  (pro 21, proti 0, zdržel se 0) - zvolen  
ses. Gutová Gabriela (pro 21, proti 0, zdržel se 0) - zvolena 
 
ostatní �lenové výboru (pro21, proti 0, zdržel se 0) – zvoleni. 

 
Všichni �lenové nového výboru T.J. Sokol �e�kovice byli valnou hromadou jednoty �ádn� 
zvoleni. 

  
Do kontrolní komise byly navrženy ses. Va�ková Helena, Zahrádková Zdenka a ses.Dvo�áková Jana  
(pro 21, proti 0, zdržel se 0) - zvoleny. 

 
    Vyslanci do výboru župy  byli navrženi br. R�ži�ka Ji�í a br.Barton�k Jan, náhradnice ses. Mlýnková 

Marie  – 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– byli 
zvoleni všemi hlasy (valné hromady župy se zú�astní i nov� zvolení vyslanci do výboru župy) 
 
Výbor T.J. navrhl i vyslance do výboru �OS – br.R�ži�ka Ji�í – návrh byl schválen všemi hlasy 

 
8) br. R�ži�ka – pod�koval za zvolení a d�v�ru, je p�ekvapen jednomyslným hlasováním, upozornil, že doba jeho 

starostování se blíží dob� starostování br.Mina�íka, který zastával funkci starosty jednoty 
v p�edvále�ných letech po dobu 25 let 

 
    br.Grym – ptá se, jaký je stav ú�tu, ze kterého má být financováno h�išt� na Prumperku 

                          odpovídá ses.Dvo�áková, peníze na h�išt� jsou uloženy na spo�ícím ú�tu, je na n�m 2 117 418,50 K�, za 
p�ípravné práce se již utratilo cca 600 tis. K� 

   
    br.Hamala – ptá se jaké budou náklady na územní �ízení na h�išt� na plážový volejbal, co jsou ostatní výdaje 

v nákladech, kolik máme za rok ú�etních položek 
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                          odpovídá br.R�ži�ka, náklady na územní �ízení p�edpokládáme ve výši cca 50 000,- K�, jednotlivé položky 
ostatních výdaj� jsou v pokladním deníku, který je zájemc�m kdykoli k nahlédnutí, za rok má jednota 
ú�etních položek cca 370 

 
   br. R�ži�ka – informoval o uložení pokuty Finan�ním ú�adem v roce 2012, za porušení rozpo�tové kázn� p�i 

realizaci P�ístavby sokolovny (ukon�eno v roce 2007), pokuta byla uložena ze dvou d�vod�: 
pozdní zaplacení jedné faktury stavební firm� – kv�li neodstran�ným závadám a                                                   
dokon�ení fasády v termínu – neprovedlo se v zimním období, ale až na ja�e 2008. 

                          Chyba spo�ívala v tom, že jsme nedodrželi stanovený podíl vlastních náklad� a nepožádali MŠMT 
o posunutí termínu. Na GF� je podána opakovaná žádost o prominutí (pokuty) odvodu dan� a 
penále.       

 
  ses.Mlýnková – informovala o �innosti odboru všestrannosti – zpráva je p�iložena k zápisu 
 
  br.Trnka – pod�koval br.Svobodovi za zastupování oddílu volejbalu ve výboru jednoty 
                   -  pokusil se vysv�tlit výsledek voleb (jednomyslné hlasování) – výbor a starosta mají nespln�né úkoly 

(nové náhradní h�išt� na odbíjenou), které by m�li v tomto volebním období splnit 
                  - zmínil to, že je škoda, že došlo ke zrušení volejbalového h�išt� p�i výstavb� bazénu na ul. Družstevní 
 

 ses.Janovská – hrála za �e�kovice závodn� volejbal, h�išt� bylo ve špatném stavu i vinou jeho neudržování 
�leny volejbalového oddílu, nyní je t�eba táhnout za jeden provaz a n�co nového vytvo�it 

 
 br.Gut – v jednot� jsou lidé, kte�í celý rok pro jednotu d�lají a lidé, kte�í jednou za rok rebelují na valné 

hromad�, vybudování bazénu bylo p�ínosem nejen pro obyvatele �e�kovic, volejbalový oddíl se 
nezapojuje do spole�ných akcí (krom� plesu v lo�ském roce) 

 
br.Trnka – zajímá se kolik stála p�ístavba sokolovny a ostatní opravy sokolovny 
       odpovídá br.R�ži�ka – p�ístavba cca 8 milion�, ostatní opravy cca 1 milion 

 
                 9)  Návrh usnesení p�ednesl br. Barton�k , výsledek hlasování – pro 19, proti 0, zdržel se  0  - usnesení bylo 

schváleno  (p�i hlasování bylo p�ítomno pouze 19 delegát�) 
 

 
10) Valnou hromadu ukon�il cca v 19.30 hod starosta br. R�ži�ka, pop�ál všem hodn� zdaru 

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

 
Zápis ov��ili: 
 
        starosta T.J. Ing. Ji�í R�ži�ka    ………………………………………. 
 
       místostarosta T.J. Mgr. Jan Barton�k              ……………………………………….. 

    
 

Za návrhovou komisi: p�edseda Mgr. Jan Barton�k     ………………………………… 
 
                                   Marek Gut                                      ……………………………….. 
 
Za volební komisi: Hana Dvo�áková                               …………………………………                                                                                                                             

 
 
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  …………………………………………   
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Vyslanci do výboru župy: br.R�ži�ka Ji�í,  Kárníkova 16,  621 00 Brno, 
                                          br.Barton�k Jan, Vážného 1a, 621 00 Brno, 
                       náhradnice ses. Mlýnková Marie, M��i�kova 50, 621 00 Brno 
 
Delegáti na valnou hromadu župy: br.Gut Marek, Ko�enského 38, 621 00 Brno, 
                                                        ses.Marie Mlýnková, M��i�kova 50, 621 00 Brno 
 
 
 
                                             
 
 

 
 V Brn�, dne 15.3.2013 

 


