Zápis
z Valné hromady T.J. Sokol Brno-Řečkovice konané 27.3.2019 od 18 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 444, z toho je zletilých 200 členů. Vzhledem
k tomu, že jednota má ke dni konání valné hromady více než 100 zletilých členů, byl výborem jednoty na
schůzi 18.2.2019 stanoven klíč delegátů 1:7 (s min. 1 delegátem za oddíl), celkem 33 delegátů. Na valné
hromadě bylo přítomno 30 ze 33 delegátů, tj.90,9 %, valná hromada je usnášeníschopná. Celkem bylo
přítomno 39 zletilých členů T.J.
Program: 1) Zahájení a schválení programu
2) Volba zapisovatele, komisí návrhové, mandátní a volební
3) Kontrola plnění usnesení minulé VH
4) Zpráva o činnosti výboru a hospodaření T.J. v roce 2018 a návrh činnosti na rok 2019
5) Výsledek hospodaření v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
6) Zpráva kontrolní komise
7) Různé
8) Rozprava
9) Volby výboru a KK jednoty, ostatních činovníků pro období 2019-2022
10) Usnesení
11) Závěr
1) Valnou hromadu zahájil br. Bartoněk, za zvuků fanfár Sukova pochodu jsme vzpomněli na ty, kteří zemřeli
v průběhu roku.
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 byli navrženi br. Bartoněk, ses. Šárka Váňová a Eva Janovská, byli schváleni všemi
hlasy, jsou také ověřovateli zápisu. Předsedou návrhové komise se stal br. Bartoněk.
Do mandátní a volební komise byli navrženi ses. Drahomíra Žáková, Alena Kalinová a br. Jan Mašek - byli
schváleni všemi hlasy.

3) Br.Bartoněk provedl kontrolu plnění úkolů z usnesení z minulé valné hromady. VH konaná 28.3.2018
uložila výboru a cvičitelům 3 úkoly které byly splněny – členská základna je stabilizovaná, prezentace
jednoty je dobrá, na úrovni župy, obce i jiných organizací, zúčastňujeme se akcí župy, sportovní a společenské
akce jsou vždy dostatečně zajištěny. Výboru, činovníkům a členům T.J. uložila VH dva úkoly, které byly
splněny - návrh nového výboru je připraven, budou voleni dle programu, aktivně jsme se zúčastnili krajského
sletu v Brně (36 cvičenců), Všesokolského sletu v Praze (28 cvičenek) i doprovodných akcí (Pampelišky
vystoupení v Olympii, krasojízda v programu Sokol gala v Praze). VH pověřila výbor T.J. pokračovat
v jednání s MČ Řečkovice a Mokrá Hora o využití volných ploch u sokolovny pro sportovní účely – byla
zpracována a MČ předána studie „Revitalizace sokolovny a možnosti využití volných ploch“, podání žádosti
na ČOS o majetkové změny související se stavbou „Sportoviště se zázemím Prumperk“ přechází do letošního
roku – nebyly dořešeny podmínky umožňující výstavbu rodinného domu na sousedním pozemku.
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 byl 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, nejpočetnější jsou oddíly všestrannosti, pestrá sportovní, kulturní i
společenská činnost
- 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
- kandidáti do výboru jednoty na další volební období
- provedena oprava sprch a sociálního zařízení
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-

-

na JmK podána žádost o dotaci na projekt celkové rekonstrukce sokolovny
zahájeno projednávání žádosti o prodej pozemku pod Sportareálem na ulici Družstevní, máme dvoje
rozdílné posouzení ceny
v příštím roce budeme pokračovat v tělocvičných, sportovních i společenských aktivitách
poděkoval členům výboru, cvičitelům i jejich rodinám za záslužnou práci v uplynulém roce i v celém
uplynulém volebním období

5) Výsledek hospodaření v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 přednesl starosta br. Růžička ve zprávě o
činnosti. Hospodaření jednoty je dlouhodobě stabilizováno, uplynulý rok lze hodnotit jako velmi dobrý.
V roce 2018 jsme hospodařili s kladným hospodářským výsledkem + 89 564,- Kč. Také v roce 2018 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 nezmáme. Rozpočet na rok 2019 není zpracován jako položkový (nevíme dosud, jaké dostaneme
dotace) předpokládáme náklady i výnosy ve stejné výši jako v roce 2018, což umožní dodržet stávající rozsah
činnosti jednoty.
6) Revizní zprávu a zprávu kontrolní komise přednesla ses. Gabriela Gutová, byla provedena kontrola účetních
dokladů, potvrdila vykazované finanční údaje, nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, zpráva je
přiložena k originálu zápisu.
7) br. Růžička - předal ocenění členů jednoty:
- ocenění odboru sportu župy pro ses. Terezu Kosíkovou – talent roku a pro br. Jakuba Maška –
nejlepší sportovec župy 2018
- ses. Drahomíře Žákové bronzovou medaili ČOS
- odstupujícím členům výboru (br. Bartoněk, Mašek, Růžička, ses. Gutová, Mlýnková, Žáková)
pamětní list
8) 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 přeboru ČOS a v roce 2019 se
probojoval do oblastního přeboru. 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 cestu za světýlky, 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.
Na XVI. Všesokolský slet jsme nacvičili tři skladby, ženy skladby Spolu a Ženobraní,
předškolní děti skladbu Noty.
V listopadu 2018 jsme uspořádali akademii ke 100. Výročí vzniku republiky,
výstavu o historii, současnosti i budoucnosti sokola, Noc v sokolovně a Pietní akt ke
dni boje za svobodu a demokracii
Celá zpráva je přiložena k originálu zápisu.
ses.Kalinová – doplnila zprávu, pro oddíl rodiče a děti jsme uspořádali procházku ztemnělou
sokolovnou, děti procházeli potmě s baterkami sokolovnou, plnily úkoly
br.Mašek – informoval o činnosti oddílu krasojízdy, je to jediný oddíl vrcholového sportu v jednotě. Mají ve
svých řadách mistry republiky, dosahují úspěchů i v mezinárodních soutěžích, všichni 3 stávající
reprezentanti ČR jsou z naší jednoty, v dubnu převezmou v Praze br.Jakub Mašek a Tomáš Gruna
ocenění nejlepší sportovec ČOS.
br.Trnka – informoval o činnosti oddílu volejbalu, v současnosti mají dvě soutěžní družstva, cílem je postup
do vyšší soutěže. Představil vedoucího 2. družstva br. Lukáše Vokřínka, s novým výborem by rádi
spolupracovali.
- o prodeji pozemku pod Sportareálem na ulici Družstevní je potřeba více debatovat, odhadní cena
se mu zdá nízká
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br.Růžička – je rád, že se podařilo zajistit generační výměnu činovníků
- nájemní smlouva na pronájem pozemku pod Sportareálem na ulici Družstevní, uzavřena v roce
2007 na dobu 40 let a pokud se bude investovat (sokolovna, Prumperk) budou zapotřebí finanční
prostředky na finanční spoluúčast, vlastník budovy plaveckého areálu má zájem o odkoupení
v návaznosti na novelu Občanského zákoníku (sjednocení vlastníka pozemku a objektu).
br.Hamala – bylo zmíněno, že měl rovněž zájem o funkci starosty, to bylo ale v době, kdy neměl nikdo jiný zájem
a hrozilo, že bude župou ustanoven správní výbor, má zájem pokračovat v práci ve výboru jednoty
- navrhuje pozemek prodat až budou finanční prostředky potřeba
ses.Fousová – navrhuje o prodeji a ceně jednat, i několikrát, dát prostor novému vedení jednoty
- poděkovala za krásnou akademii, za slet a sletový průvod, vše bylo úžasné
ses.Kalinová – dopisuje kroniku, je k nahlédnutí, výbor jednoty si této záslužné práce velice cení
9) br.Mašek řídil volby činovníků. Výbor T.J. na schůzi 18.3.2019 navrhl, aby nový výbor měl 7 členů.
Hlasováno:
pro 30
proti 0
zdržel se 0
Volba starosty jednoty – je jeden kandidát – br. Marek Gut, protinávrh nebyl podán
Hlasováno:
pro 28
proti 0
zdržel se 2
Volba jednatele jednoty – je jeden kandidát – br. Petr Zatloukal, protinávrh nebyl podán
Hlasováno:
pro 30
proti 0
zdržel se 0
Volba hospodářky jednoty: - je jedna kandidátka ses. Irena Zahrádková, protinávrh nebyl podán
Hlasováno:
pro 29
proti 0
zdržel se 1
Ostatní navržení členové výboru: ses. Eva Janovská, Hana Dvořáková, Nikola Jančíková, br.Libor Fuchs.
Br. Trnka podal návrh na doplnění o br.Jana Hamalu.
Protože bylo odhlasováno max. 7 členů výboru, bude se o jednotlivých kandidátech hlasovat jednotlivě. Po
kratší debatě byl upřesněn způsob hlasování, každý delegát může dát max. 4 hlasy pro.
Hlasováno jednotlivě:

br. Libor Fuchs
ses. Hana Dvořáková
ses. Eva Janovská
ses. Nikola Jančíková
br. Jan Hamala

pro 27
pro 28

proti 0
proti 0

zdržel se 3
zdržel se 2
pro 27
proti 0
zdržel se 3
pro 23
proti 1
zdržel se 6
pro 8
proti 0
zdržel se 22

Členy výboru byli zvoleni br. Libor Fuchs, ses. Hana Dvořáková, Eva Janovská a Nikola Jančíková.
Volba KK jednoty – navrženi ses. Jana Bartoňková, Marie Mlýnková a br.Jiří Růžička
Hlasováno společně:
pro 27
proti 0
zdržel se 3
Předsedkyně KK je ses. Jana Bartoňková.
Volby vyslanců na VH župy – navrženi br. Jiří Růžička, Jan Bartoněk, ses.Eva Janovská, Jana Bartoňková,
náhradníci br.Marek Gut, ses.Marie Mlýnková
Hlasováno společně:
pro 30
proti 0
zdržel se 0
Návrhy na členy předsednictva župy – br. Jiří Růžička, ses.Jana Bartoňková
Hlasováno společně:
pro 30
proti 0
zdržel se 0
Návrh na starostu župy – br. Jiří Růžička
Hlasováno:
pro 27

proti 0

zdržel se 3

Návrh na vyslance do výboru ČOS – br. Jiří Růžička
Hlasováno:
pro 29
proti 0

zdržel se 1
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10) Návrh usnesení přednesla ses.Váňová, br.Hamala vznesl připomínku k textu usnesení o prodeji pozemků
„Valná hromada schvaluje prodej pozemků pod Sportareálem a ukládá novému výboru jednoty dále jednat o
ceně“. Podává protinávrh „VH ukládá výboru jednoty připravit do příští valné hromady podklady pro
případný prodej pozemků“. Po krátké debatě podal br.Růžička 2.protinávrh „VH schvaluje záměr prodeje
pozemku pod Sportareálem na ul.Družstevní a ukládá novému výboru zajistit jednání o ceně a informovat
příští valnou hromadu“.
Hlasováno o 2. protinávrhu :
pro 28
proti 0
zdržel se 2
Návrh byl většinou hlasů přijat.
Ses. Váňová přečetla nové znění usnesení, obsahující i výše uvedené rozhodnutí o řešení připomínky.
Hlasováno
pro 30
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
11) Br. Růžička pogratuloval novému výboru ke zvolení.
Br. Gut poděkoval za zvolení, budou se všichni snažit, aby jednota fungovala i nadále bez problémů, základ
činnosti vidí především v dětských oddílech, poděkoval všem odstupujícím členům výboru, předal pamětní
plakety.
Valnou hromadu ukončil cca ve 20.30 hod br. Mašek.

Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Program VH (pozvánka + stanovení počtu delegátů)
Zpráva o činnosti a hospodaření jednoty za rok 2018
Zpráva odboru všestrannosti
Zpráva KK
Usnesení

Zapsala: Marie Mlýnková

……………………..……………

Zápis ověřili:

za návrhovou komisi: předseda br.Jan Bartoněk

…………………………………

ses. Šárka Váňová

………………………………..

ses. Eva Janovská

…………………………………

odstupující starosta T.J. Sokol Brno-Řečkovice
br. Jiří Růžička

……………………………………

nově zvolený starosta T.J. Sokol Brno-Řečkovice
br. Marek Gut

…………………………………

V Brně, dne 28.3.2019
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