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TJ Slovan Pec pod Sněžkou z.s., IČ: 00653896

Pec pod Sněžkou 230,542 2l

ZáPis z řádné valné hromady konané dne 22.II.2019 v 17.00 hodin na chatě Jelení
louky, čp.77 v Peci pod Sněžkou

Program valné hromady (dále jen VH):

l. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 20l 8
4. Schválení rozpočtu na rok 2020
5. Volba členů výkonného výborLr
6. volba členů kontrolní komise
7. Zpráva kontrolní komise
8, Informace výkonného výboru (o hospodářské činrrosti, o závodní a tréninkové činnosti atcl,)9. Různé - diskr-rze
l0. Závěr

l ) Jednání VH zahájila v l 7.00 hodin předsedkyně TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s. paní Blanka Sochorová
Přivítáním vŠech přítomných členů TJ. NásIedně předal slovo předsedajícírnLr VH.

Prezenční listina tvoří přílohu č, 1 tohoto zápisu,

BYlo konstatováno, Že je Přítomno 25 ze 40 členů TJ s právem hlasovat, VH je tedy usnášeníschopná.
Od bodu Programu Č, B) se poČet ČlenŮ VH snížil na 24, tento počet se až do ukončení VH nezměnil,

ÚČastníci VH bYli seznámeni s prograrnem svého jednání dle pozvánky na valnou hromadu
s konstatovánítn, Že ta bYla svolána řáclně výkonným výborem TJ, rozesláním písemné pozvánky na e-
mailové adresy členů.

Michal Berger Podal návrh na doplnění navrženého programu VH, kdy navrhuje zařadit nové body: 6)
volba členů výkonného výboru a 7) volba členů kontrolní komise. Jinak nikdo z úrčastníků vH nenavrhl
změnu či doplnění navrženéIio programu VH.

usnesení: vH schvaluje úpravu programu vH dle podaného návrhu.

PRo:25 PRoTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2),. Poté předsedající VH přednesI návrh výboru na zvoleníorgánů valné hromady:

Předsedající valné hromady: Mgr. Michal Berger
Skrutátor: Jiří Brož
Zapisovatel: Kateřina de Rijke
Ověřovatel zápisu: Jiří Chalupa

usnesení: vH schvaluje volbu orgánů vH dle předneseného návrhu.

PRo:25 PRoTI: 0 ZnnŽrL sr: o



I

3) Předsedající a hospodář TJ seznámili přítomné se základnírni hospodářskými výsledky za rok 20lB a

odkázali na obsah účetních dokumentťt, které byly členům TJ v předstihu zaslány.

Usnesení: VH schvaluje účetní závěrku za rok 2018, veškeré její přílohy a výsledek hospodaření za
rok 2018.

PRO:25 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

4) Předsedaiící VH seznámil přítomné s hlavními položkami návrhu rozpočtu TJ na rok 2020 jak na

příjmové, tak i ýdajové straně. Návrh rozpočtu je předkládán jako mírně přebytkový. Nikdo
z přítomných proti návrhu rozpočtu nevznesl připomínky ani nepožádal o bližší rysvětlení.

Usnesení: VH schvaluie návrh rozpočtu TJ Slovan Pec pod Sněžkou z.s. na rok 2020, jehoŽ

obsahem jsou p|ánované příjmy ve výši 1.115.400,-- Kč a výdaje ve výši 1.093.500,-- Kč.

PRO:25 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

5) Předsedající konstatoval, že čtyřem členům výkonného výboru (Blanka Sochorová, Michal Berger. Jiří
Broža Kateřina de Rijke) zaniklo jejich členství uplynutírn tříletého funkčního období a je tak nutné na

čtyři uvolněná místa zvolit nové čleriy. Předsedající navrhl. by na další tříleté funkční období byli
zvolení do výkonného výboru jeho dosavadníčlenové, tj. Blanka Sochorová, Michal Berger, Jiří Brož a
Kateřina de Rijke poté, co nikdo zpřítornných účastníků VH nenavrhl_iiného kandidáta na členství ve

výkonném výboru,

Usnesení: VH volí na uvolněná místa tyto členy výkonného výboru: Mgr. Blanka Sochorová, Mgr.
Michal Berger, Bc. Jiří Broža Kateřina de Rijke.

PRO:25 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

6) Předsedající konstatoval, že všem třern členťrm kontrolníkomise (Miroslav Kopecký, Tomáš Ledvinkaa
Martin lvanko) zaniklo jejich členství uplynutím tříletého funkčního období a je tak nutné na uvolněná
místa zvolit nové členy. Předsedající navrhl, by na další tříleté funkčníobdobí byli zvolenído kontrolní
komise dva jeho dosavadní členové, tj. Ing. Miroslav Kopecký a Martin lvanko, a jeden nový člen pan

Karel Vránek, který nahradí pana Tornáše Ledvinl<u, který v práci v kontrolní kornisi již pokračovat
nechce. Předsedající panu Ledvinkovi za jeho dlouholetor-r činnost v kontrolních orgárrech TJ poděkoval.
Nikdo z přítomných účastníkťr VH nenavrhl.iiného kandidáta na členství v komisi,

Usnesení: VH volí na uvolněná místa tyto členy kontrolní komise: Ing. Miroslav Kopecký. Martin
Ivanko a Karel Vránek.

PRO:25 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

1) Ing. Miroslav Kopecký, předseda kontrolní komise Tj, přednesl zprávu kontrolní komise TJ. Zpráva
byla zpracována k 16.11.20l9. Jednotlivé body zprávy byla projednány, členové výkonného výboru
k jednotlivým bodům zaulali stanoviska. Zpráva tvoří přílohu č. 2 zápisu z této VH.

Usnesení: VH bere na vědomí zprávu kontrolní komise TJ.

PRO:25 PROTI: 0 ZDRžEL SE: 0



8) Jednotliví členové výkonného výboru podali informace (součást diskuze) o

V úvodu VH Mgr. Blanka Sochorová předala květinr-r s gratulací k významnému životnímu iubileu
paní Miloslavě Brožové a poděkovala 

"] 
í za dloLrhodobou reprezentaci TJ.

Poměrně dlouhá diskuze byla věnována neutěšenému stavu sporlovního areálu na Malé pláni. Dle
názoru Míti Kopeckého je hřiště málo využíváno pro možné komerční uživatele. Alan Tomášek
upozomil na špatný technický stav hřiště a na neposekané travnaté plochy s tím, že TJ byl měla na
měsíce květen až záíí zaměstnat s odměnou ve výši cca 4,5 tis. Kč/měsíc správce hřiště. Členové
výboru konstatovali, že péči o hřiště by rněl zastáyaí Manin lvankol s ním však spolupráce
nefunguje. Jiří brož st. navrhuje plochu hřiště rozdělit na tenisovou a volejbalovou část, jak tornu
bylo do roku 2008.
Mgr. Blanka Sochorová přítornné ve zkratce seznámila s výsledky závodníků v upll,nulé sezóně,
z mnoha jmen vypíchla výsledky Alda Tomáška, .litky Kovářové a Hany Semerákové (všichni tři
členové žákovského reprezentačního družstva), Anny MáIkové, Tobiáše Kopeckého, Filipa Hrubého
a Jana Plívy (pravidelná umístění na bodovaných místech v závodech ve svých kategoriích) a
Aničku Málkovou (často bodující v kategorii přípravka). Celkově se TJ Slovan v uplynulé sezóně
umístil opět mezi 10 nej lepšími kluby (ze 64) v bodovém hodnocení oddílů z celé ČR. Řada dětí je
nominována na ODM 2020, nominace se řídí trvalým bydlištěm závodníka.
Mgr. Blanka Sochorová krátce zrekapitr:lovala proběhlá letní soustředění a předzirnní přípravr_r na
ledovcích
K dotazu Eriky Košt'álové na možnost doplnění klubového oblečení bylo konstatovátro, že
dosavadní dodavatel Vitalini své produkty zdražil. Další rnožností je návrat ke se spolupráci
sdodavatelem Tl2 (paní Sekyrková) nebo snový dodavatelem O Style. Každopádně do konce
bYezna 2020 by bylo vhodné učinit hrornadrrou objednávku, pokud má být oblečerrí dodáno před
sezónou 202012021.

|) Předsedají poděkoval všem sponzorům TJ. B]anka Sochorová poděkovala rodičům za pomoc při
závodech.

Usnesení: VH bere podané informace na vědomí.

PRO:24 PROTI:0 ZDRZEL SE: 0

9) Rťrzné - diskuze: V rámci diskuze byly pro.jednány bod;, jednotlivých přispěvatelů.

10) Po vyčerpání programu jednání VH předsedající poděkoval zúčastněnýrn a členťrm TJ za účast a jednání
VH v 1B.15 hodin ukončil.

předsedající VH:
rl ,

zapisovatel VH:

ověřovatel zápisu VH:

přílohy: l ) prezenční listina VH,2) zpráva kontrolní komise, 3) pověření zástupce Města Pec pod Sněžkou
k účasti na vH

a)

b)

c)

d)

e)



TJ sloouo p.. nod sněžkoo. ,.... Ič, 00653896

prezenční listina účastníků řádné valné hromady spolku konané

ďne 22.!t.20tg v 17.00 hodin na chatě Jelení louky, čp, 77 v Peci

pod Sněžkou

Přítomní:

členové TJ
jméno a příjmení
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7práva kontrol n í kom ise

pro Valnou hromadu TJ Slovan Pec pod Sněžkou, konanou dne 22.1,t.2OI9

1) kontrolní komise konstatuje, že informovanost členů TJ je splněna, na

webových stránkách Slovanu je vše zveřejněno.

2) KK poŽaduje informaci, jakým způsobem bude zajištěna správa sportovního
hřiŠtě. Hřiště je mimo tréninky málo využívané, nešlo by využít i komerčně?

V rozpoČtu na příštírok není plánována oprava, případně stavba nové klubovny.

3) w zvažuje prodej garáže, důvod ? případně jiná možnost parkování?

4) Kontrolní komise se seznámila se Zprávou o hospodařeníTJ a nemá výhradý.*

5) kk neobdržela v kontrolovaném období žádný podnět od členů TJ.

V Peci pod Sněžkou dne 16,1,1,.2019

předseda kon člen kontrolníkomise

ing. Miros ,fiff



Město Pec
Pec pod Sněžkou

pod Sněžkou
23O, TČ: 0O21BlB1

č.j. 93B/19/Be

vyřizuje: Berger

V Peci pod Sněžkou 15.11.2al9
Tel. : 499B96LI4, 1240111 66
taj emní kGpecpodsne z kou . cz

pan
František vaněk
čp.42
54221 Pec pod Sněžkou

pověření k účasti na valné hromacě

Pověřuji Vás tímto k účasti a k zastupování Města Pece pod Sněžkou na řádné valné hromadě
TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z,s., jejiž konání je svoláno na pátek 22.11.2019 od 17,00 hodin
na chatu Jelení louky v Peci pod Sněžkou.

Pověření se rovněž vztahuje na veškeré hlasování a podepisování listin či jiných dokumentů
vztahujících se k ýše uvedenému jednání valné hromady.

Toto pověření je vydáváno v souladu s obsahem § 30, odst. 4 zákonu č. 500/2004 Sb.
v platném znění a vychází z porady zastupitelstva města ze dne 13. 1 1 .201 9 (bod č. 20),

starosta města
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Pověření v plném rozsahu přijímám.
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Alan Tomášek


