Zápis
z valné hromady T.J. Sokol e kovice konané 19.3.2014 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 196 zletilých len , výbor T.J. na sch zi
24.2.2014, stanovil klí (s požadavkem na min. 1 zástupce oddílu, celkový po et delegát min.30)
delegát 1:6. Na valné hromad bylo p ítomno 21 ze 30 delegát , tj.70,0 %, valná hromada je
usnášeníschopná. Celkem bylo p ítomno 26 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 o innosti výboru T.J. v roce 2013 a návrh innosti na další období
5) Výsledek hospoda ení v roce 2013 a návrh rozpo tu na rok 2014
6) Zpráva kontrolní komise
7) Zpráva mandátové 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 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.
Zapisovatelem valné hromady byla všemi hlasy zvolena ses. Mlýnková.
Do mandátové komise byla navržena ses. Janovská, z pléna byl podán návrh na ses. Vá ovou - schváleny
všemi hlasy.
Do návrhové komise byl navržen br. Barton k, z pléna byl podán návrh na ses.Vá ovou - schváleni všemi
hlasy. P edsedou návrhové komise se stal br. Barton k.
3) Bratr Barton k provedl kontrolu pln ní úkol z usnesení z minulé valné hromady – všechny úkoly uložené
výboru T.J. valnou hromadou konanou 14.3.2013 jsou spln ny anebo pr b žn pln ny, s výjimkou 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:
-

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
kladn hodnotil webové stránky jednoty, prezentují sokolskou innost
informoval o stavu p ipravované výstavby „Sportovišt se zázemím Prumperk“ - je vydáno právoplatné
stavební povolení. Jedná se o zajišt ní financování z fond EU
vyslovil p esv d ení, že v roce 2014 nebudeme nuceni redukovat t locvi ný, sportovní a spole enský
program
vyzval k podpo e sokolských kandidát v komunálních volbách na podzim 2014
jednáme s ÚM o úprav venkovní plochy u sokolovny a jejím využití ke sportovním pop . rekrea ním
ú el m

5) Výsledek hospoda ení v roce 2013 a návrh rozpo tu na rok 2014 p ednesl starosta br. R ži ka. V roce 2013
jsme hospoda ili se ztrátou - 26 355,- K , což je dopad provedené opravy st echy sokolovny. S opravou
st echy souvisí i pohledávka ve výši 349 000,- K (jednání na OS o dotaci). Podvojné ú etnictví bylo
zpracováváno v programu MONEY S3, vyžaduje to profesionální p ístup, je to asov velmi náro né, proto
zvažujeme externí spolupráci. Na bankovních ú tech máme celkem 2 643 339,- K (v tšina je vázána
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usnesením valné hromady na financování výstavby h išt na Prumperku). Seznámil p ítomné s jednotlivými
položkami rozvahy a výkazu zisku a ztrát, které jsou p ílohou originálu zápisu. Rozpo et na rok 2014 není
zpracován jako položkový (nevíme dosud, jaké dostaneme dotace) p edpokládáme náklady i výnosy ve stejné
výši jako v roce 2013, což umožní dodržet stávající rozsah innosti jednoty.
6) Zprávu kontrolní komise p ednesla ses. Zahrádková, potvrdila vykazované finan ní údaje, v ú etních
dokladech nebyly zjišt ny nedostatky, zpráva je p iložena k zápisu.

7) Zprávu mandátové komise p ednesla ses.Janovská - na valné hromad bylo p ítomno 21 delegát
z delegovaných 30, což je 70 %, valná hromada je usnášení schopná.
8) ses.Mlýnková – informovala o innosti odboru všestrannosti – zpráva je p iložena k zápisu
br.Trnka – pod koval za gratulaci k životnímu jubileu
- jeden len oddílu volejbalu se nabízí do funkce kroniká e, pot ebuje podklady
- informoval o innosti oddílu volejbalu (2 družstva muž v MP, sám je ochoten zahájit p ípravku
mladých zájemc )
br. R ži ka – doplnil informace k akcím k výro í župy, které ve své zpráv zmínila ses.Mlýnková
- vyžádal si kontakt na kroniká e
- informoval o novém ob anském zákoníku a jeho dopadu na t locvi né jednoty – od 1.ledna je
OS spolek, župy a jednoty pobo né spolky, všichni musí být zapsáni v centrálním Spolkovém
rejst íku na soud v Praze, spolky mají povinnost zve ej ovat mnoho údaj (statutární zástupci,
výsledky hospoda ení, atd.). Z tohoto d vodu byly upraveny i nové stanovy OS, v této v ci
ekáme na pokyny z úst edí OS.
br.Mašek – informoval ústn o innosti oddílu krasojízdy s uvedením osobních úsp ch na M R a MS
br.R ži ka doplnil, že letošní MS v sálové cyklistice se bude konat v Brn
ses.Fousová – d lala si soukromý p edvolební pr zkum na požadavky ob an – p ivítali by „zimní plácky“,
pro bruslení, zajímá se, zda by bylo možné u sokolovny. Br. R ži ka sd lil, že krom plochy na
Prumperku nemá Sokol žádné pozemky, naši zastupitelé budou toto podporovat
9) Návrh usnesení p ednesla ses.Vá ová – výsledek hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0, 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, konkrétn zmínil všechny cvi itele a inovníky, leny 13, hudební
skupinu VIKÝ , pop ál všem len m jednoty i jejich rodinám hodn zdraví a 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

…………………………………

Šárka Vá ová

………………………………..

V Brn , dne 20.3.2014
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