TJ Slovan Pec pod Sněžkou z.s., rČ:00653896
Pec pod Sněžkou 230,542 21
ZáPis z řádné valné hromady konané dne 25.4.201B v t7 .00
hodin na chatě Jelení louky,
čp.77 v Peci pod Sněžkou
Program valné hromady (dále.ien VH):

l. Zahájení
2. VoIba orgánů valné hrornady
3. Schválení účetnízávěrky zarok2017
4. Schválení rozpočtu na rok 20l 9
členůq,konného výboru (na uvolněná místa)
I Volba
6.
Zprávakontrolní komise
7, Informace výkonného výboru (o hospodái,ské činnosti, o závodní a tréninkové
činnosti atd.)
B. Různé- diskuze
9. Závěr
1) Jednání VH zaháji1 v 17,00 hodin Předseda TJ Slovan Pec pod
Sněžkou, z.s. pan Vratislav Říha
přivítánírn všech přítomných
čIenůTJ. Následně předal slovo předsedajícímu
VH.

Prezenčnílistina tvoří pr'ílohu č. 1 tohoto zápisu.

je

BYlo konstatováno,

Že
Přítornno 29 ze 45 členťrTJ, VH je tedy usrrášeníschopná. Od bodr_r programu
č, 4) se počet členůVH zvýšil na 30, tento počet
se až do uiončeníVH nezměnil.

vH

účastníci
byli seznámeni s programem svého jednání dle pozvánky
s konstatovánim, Že ta bYIa svolána řádně výkonným
výÚorem TJ, rozesláním

na valnou

hromadlt

písemnépozvánky na

mailové adresy členů.

e_

Michal Berger Podal návrh rra doPlnění navrženéhoprogramu
VH, kdy navrhr_tje zayaďltnové body: x)
schválení t'ozpočtu na rop 2019 a y) zpráva kontroiní
komise. Jinak nikdo z účastníků
VH nenavrhl
ztněnu či doplnění navrženéhoprogran-ru VH.
Usnesení: VH schvaluje úpravu programu

PRo:

2)

29

PROTI:

poté předsedaiící

vH

0

VH dle porlaného návrhu.

znRŽnL sn:

o

přeclnesl rrávrh výboru na zvolení orgánťr
valné hronlady:

Předsedající valné hromady: Mgr. Michal Berger
Skrutátor: Michal

Mrvík

Zapisovatel: Kateřina de Rijke
Ověřovatel zápisu: Jiří Karlík
usnesení:

vH

PRo:29

schvaluje volbu orgánů

PRoTI:

0

vH

dle přerlneseného návrhu.

znRŽnl

sn:

o

3)

TI seznámili přítomnése základními hospodářskými ýsledky
odkázali na obsah Účetních dokumentů, které byly členůmTJ v předitih u zaslány.'

Předsedající a hosPodáŤ

UsnesenÍ:

rok20l7.

PRO:29

4)

za rok 20|7

a

VH schvaluje ÚČetní závérku za rok2017, veškeréjejí přílohy a qýsledek hospodaření
za

PROTI:0

ZDRžEL sE:0

Předsedající VH seznámil přítomné s hlavními položkami návrhu rozpočtu
TJ na rok 2019 jak na
Příjmové, tak i ýdajové straně. Návrh na zvýšenívýdajů clproti rotu 2018 je vyvolián záměrem
angaŽovat Profesionálního trenéra pro kategorii přípravka
- preáZact. Nikdo zpřiíomných proti návrhu
rozpočtu nevmesl připomínky aní nepožáďal o bližšívysvětlení.
UsnesenÍ: VH schvaluje návrh rozpoČtu TJ Slovan Pec pod §něžkou
z.s. na rok 2019, jehož
obsahem jsou plánované příjmy ve výši 950.000,-- Kč a qýdaje ve
výši 850.000,-- Kč.

PRO:30

5)

PROTI:0

zlRŽBl

sn: o

Předsedající konstatoval, že tři členovéz výkorrného výboru (pánové Vratislav
Říha, Michal Mrvík a Jiří
karlík) podali písemné rezignace na svůj mandát. předseáající všenl třem, kteří
shodoll okolrrostí
vminulosti lrykonávali funkci Předsetly TJ, zajejich činnost pro TJ poclěkoval.
Na uvolněná rnísta je

nutné zvolit tři nové Členy výkonného výboru. Předsedající navrhi VH
zvolit tři kandidáty, kteri
Projevili zájem ve výkonném výboru pracovat. Nikdo jiný Žpřítornných účastníků
VH nenavrhljiného

kandidáta na člerlstvíve výkonném výboru.
UsnesenÍ:

VH volÍ na uvolněná místa tyto členy výkonného výboru: Lada

Chalupa a Jan Neuman.

PRO:27

6)

PROTI:0

zonŽnl

Tomášková,

Jiří

sn: s

Ing, Miroslav KoPecký, Předsecla kontrolní kornise TJ. přednesl
zprávu kontrolní komise TJ. Zpráva
bYla zPracována k 25.4.2018. Jednotlivé body zprávy Ůyla projednány,
členovévýkonného výboru
k jednotlivým bodŮrn zaujali stanoviska. Zprávatvoří pr'ílolu
č. 2 zápisu z této VH.
Usnesení: VH bere na vědomí zprávu kontrolní komise TJ.

PRO:30

7)

PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

Jednotliví člerrovévýkonného r"ýboru podali infbrrTlace o

a)

b)

Mgr, Blanka Socholová informovala o rozrůstajícíse členskézákladně
TJ, do TJ se hlásí a jsou
PřijímánY dalŠÍděti. Vnejbli_ŽŠÍchletech tento trend bude pokračovat, na školnírok 20l8ll9
nastouPÍ v Peci do l. třídY ZŠ12 děú. Ztoho plyne požaclavek
na zajištění dalšího trenéra pro
kategorii PříPravka - PieďŽáci. Blanka s rnožnýmiir.nJ.y postupně;eana,
ve hře je několik jmen.
Po LrkonČení výběru bude členská základnas rozhodnutírrrvýkonného
výboru seznámena.
Mgr, Blanka Socholová Př'Ítomné ve zkratce seznámila s výsledky závodníků
v r_rplynulé sezóně,
zrnnolra jmen vYPÍclrla výsledky Adanra Kopeckého (mj. niistr a vicernistr
čn uratěgorii straších
ŽákŮ), Alda TorrráŠka, TobiáŠe KoPeckého a Filipa Hrubeno (pravidelná
urnístění na bodovaných
místech v závodech ve svých kategoriích) a Aničku Málkovou (často
bodující v kategorii
PříPravka).,CďkověseTJSlovanvuplynLrlésezóněumístil na9.nlístě (z65)vbodovénrhodnocení
oddllů z celé (-R,

c)

Mgr. Blanka Sochorová sdělila, že do juniorské kategorie

postupuj

í ííižáci, kteří mají zájem

v závodní Činnosti pokraČovat. Tréninková činnost Adama Kopeckého bude vzhledem
kjeho vysší

výkonnosti řeŠena individuálně, všechny tři by však TJ chtěla podporovat (organizačně, dle
ekonomických moŽností TJ i finančně), Vjednání je vytvoření rnalé tréninkovéskupiny

d)
e)

f)
g)

se

samostatIrým trenéretn.

Mgr. Blanka Sochorová informovaia o proběhnuvšíbrigádě na hřišti na Malé pláni, Kdo nemá

odPracované ďnY za pomoc na závodech, má možnost náhradního plnění formou dalšíbrigády
na
hřišti (nátěry, úklid, drobné opravy).

Předsedající Přítomnéinfbrmoval o aktuální finančnísituaci TJ, ta není špatná, ale rnohla by být
vzhledem kPlánovaným finančnímvýdajůrn lepší.Zisk ze zimnícl,t závodů vsezóně 2011l18
činil
155 tis. Kč, zisk zpronájrnu vleku činil 50 tis. Kč. Na bankovním účtuTJ byla ke dni 31.3.2018
částka 949 tis. Kč. v lTotovostnípokladně pak ke stejnérnu datLr 48 tis. Kč.
Předsedají Poděkoval všem sponzorůnr TJ. Blanka Sochorová poděkovala rodičůmza pomoc při

závodech.
tng. Miloslav KoPecltý poděkoval za půjčeníauta TJ na závody ve Francii a navrlrl, aby
všichni
Členovétechnické Čety při pořádných závodech byli vybaveni lopatou či hrablem. Kjeho
dotazu
(zda bude moŽné trénovat v ránrci skiareálu na Hnědém vrchLr) Blanka sochorová
sděIila, že
sPoleČrrosti MEGA PLUS s.r.o. byl prodloužen nájem areálu až do roku 2057, že
spolupráce
s vedením areálu je na velmi dobré úrovni, ale žádrÉzásadrrí změny
v ní s největší
pravděpodobností nenastanou.

Usnesetrí:

PRO:30

VH bere podané informace na vědomí.

PROTI:0

ZDRŽEL SE:

B)

Rťrzné - diskuze:

9)

Po vYČerPání Programujednání
VH v 1B,15 hodin ukončil.

V rámci

diskr-rze byly projedrlárry body jednotlivých přispěvatelů.

VH předsedající poděkoval

t,l

předsedající VH:

zapisovatel VH: .....

ověřovatel zápisu VH:

přílohy:

1) prezenčnílistina

0

VH, 2) zprávakontrolní komise

zúčastněrrým a členůmTJ za účastajednání

TJ Slovan Pec pod Sněžkou. z.s.. IČ: 00653896
Prezenčnílistina účastníků
řádné valné hromady spotku konané
dne 25.4.2018 v 17.00 hodin na chatě Jelení louky v Peci pod
Sněžkou

Přítomní:
členovéTJ
jméno a příjmení
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Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 23O, 1Č: O021BlB1
V Peci pod Sněžkou 23.4.2078
Tel. : 499896114, 1240111 66

vyřrzu)e: Berger

ta j emni kGpecpodsne

z

kou . cz

paní
Jaroslava Dostálková
čp.37 - Purkyně
54221Pec pod Sněžkou

pověření k účasti na valné hromacě

Pověřuji Vás tímto k účastia k zastupování Města Pece pod Sněžkou na řádné valné hromadě
TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s., jejiž konání je svoláno na středu 25.4.201] od I7.00 hodin
na clratu Jelení louky v Peci pod Sněžkou.
Pověření se rovněž vztalruje na veškeré hlasování a podepisování listin či jiných dokumentů
vztahujicích se k výše uvederiému jeánání valné hromady.

Toto pověření je vydáváno v souladu s obsahem § 30, odst. 4 zákonu č. 500/2004 Sb.
v platném znéni avychází z porady zastupitelstva města ze dne 1|.4.2018 (bod č. l1).

Alan Tomášek
starosta města
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Pověření v plném rozsahu přijímám.

Jaroslava Dostálko;

lpráva revizní komise
pro Valnou hromadu TJ Slovan Pec pod Sněžkou, konanou dne 25.4.2018

1)Revizní komise konstatuje, že se podařilo vyřešit všechny připomínky
z poslední revizní zprávy.
2) RK požaduje informacijakým způsobem je zajištěna správa sportovního

hřiště. Hřiště je v nedobrém stavu, neustá!e přístupné cizíveřejnost|, bez
údržby(rezivé ploty, mech prorůstajícíkobercem).
3) RK neobdržela v kontrolovaném období žádný podnět od členůTJ.

4t tk9le scuíwa géuiliw ú ral ?ú,&p{n 4 fttlfr
V Peci pod Sněžkou dne 25.4.2OI8
předseda revizní komise člen revizní komise
ing. Miroslay'Kopedký

Martin lvanko
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r
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