TJ Slovan Pec pod Sněžkou z.s., IČ: 00653896
Pec pod Sněžkou 230, 542 21
Zápis z řádné valné hromady konané dne 8.6.2021 v 18.00 hodin na chatě
Jelení louky, čp. 77 v Peci pod Sněžkou
Program valné hromady (dále jen VH):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Volba orgánů valné hromady
Volba členů výkonného výboru
Schválení účetních závěrek za roky 2019 a 2020
Schválení rozpočtů na roky 2021 a 2022
Zřízení pobočného spolku
Zpráva kontrolní komise
Informace výkonného výboru (o hospodaření spolku, o závodní a tréninkové činnosti atd.)
Různé – diskuze
Závěr

1) Jednání VH zahájila v 18.00 hodin předsedkyně TJ Slovan Pec pod Sněžkou, z.s. (dále jen spolek) paní
Blanka Sochorová přivítáním všech přítomných členů spolku. Následně předal slovo předsedajícímu VH.
Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Bylo konstatováno, že je osobně přítomno 22 ze 44 členů spolku s právem hlasovat. Tři členové s právem
hlasovat (Gerard Christian de Rijke, Adéla Chalupová a Miloslav Sochor) nejsou na VH fyzicky přítomni,
tito členové písemně zplnomocnili k zastupování své osoby jinou osobu. Originály plných mocí tvoří přílohu
č. 4 tohoto zápisu. VH je tedy usnášeníschopná. Po celou dobu konání VH se počet účastníků až do jejího
ukončení nezměnil.
Účastníci VH byli seznámeni s programem svého jednání dle pozvánky na valnou hromadu s konstatováním,
že ta byla svolána řádně výkonným výborem spolku, rozesláním písemné pozvánky na e-mailové adresy
členů.
Usnesení: VH schvaluje úpravu programu VH dle podaného návrhu.
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Poté předsedající VH přednesl návrh výboru na zvolení orgánů valné hromady:
Předsedající valné hromady: Mgr. Michal Berger
Skrutátor: Jiří Chalupa
Zapisovatel: Kateřina de Rijke
Ověřovatel zápisu: Bc. Jiří Brož
Usnesení: VH schvaluje volbu orgánů VH dle předneseného návrhu.
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Předsedající konstatoval, že třem členům výkonného výboru zvoleným v dubu 2018 (Lada Tomášková, Jiří
Chalupa a Jan Neuman) zaniklo jejich členství uplynutím tříletého funkčního období a je tak nutné na tři
uvolněná místa zvolit nové členy. Předsedající navrhl, by na další tříleté funkční období byli zvolení do
výkonného výboru dva jeho dosavadní členové, tj. Jiří Chalupa a Jan Neuman a nová členka Lenka
Bartschová poté, co nikdo z přítomných účastníků VH nenavrhl jiného kandidáta na členství ve výkonném
výboru. Lada Tomášková již nemá zájem dále ve výboru pracovat, předsedající jí za její činnost ve výboru
poděkoval, byť není dnes na VH přítomna.
Usnesení: VH volí na uvolněná místa tyto členy výkonného výboru: Lenka Bartschová, Jiří Chalupa a
Jan Neuman.
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Předsedající a Kateřina de Rijke seznámili přítomné se základními hospodářskými výsledky za roky 2019 a
2020 a odkázali na obsah účetních dokumentů, které byly členům spolku v předstihu zaslány. Nikdo
z přítomných proti obsahu dokumentů nevznesl připomínky ani nepožádal o bližší vysvětlení.
Usnesení: VH schvaluje účetní závěrky spolku za roky 2019 a 2020, veškeré jejich přílohy a výsledky
hospodaření spolku za roky 2019 a 2020.
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) Předsedající VH, Kateřina de Rijke a Blanka Sochorová seznámili přítomné s hlavními položkami návrhu
rozpočtu spolku na roky 2021 a 2022 jak na příjmové, tak i výdajové straně. Návrh rozpočtu na rok 2021 je
předkládán schodkový, na rok 2022 jako přebytkový. Požadavkům některých přítomných na podrobnější
komentář k obsahu rozpočtů bylo vyhověno.
Usnesení: VH schvaluje návrhy rozpočtů spolku na roky 2021 a 2022, jejichž obsahem jsou plánované
příjmy ve výši 1.096.800,-- Kč a výdaje ve výši 1.322.000,-- Kč (pro rok 2021) a příjmy ve výši
1.190.800,-- Kč a výdaje ve výši 932.000,-- Kč (pro rok 2022).
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Rodiče některých peckých dětí, které hrají tenis, projevili zájem, aby jejich činnost byla zastřešena pod
spolkem. Jedinou variantou, s níž současné stanovy spolku z roku 2016 počítají, je zřízení tzv. pobočného
spolku. Pobočný spolek bude mít právní subjektivitu, své samostatné pětičlenné vedení (výbor) a samostatné
hospodaření oddílné od hospodaření spolku. Zřízení pobočného spolku má rovněž vazbu na skutečnost, že
Město Pec pod Sněžkou bude malé tenisty finančně podporovat pouze v případě, že jejich organizovaná
činnost bude pod hlavičkou spolku.
Usnesení: VH schvaluje zřízení pobočného spolku s názvem Oddíl tenisu TJ Slovan Pec pod Sněžkou,
z.s.
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7) Ing. Miroslav Kopecký, předseda kontrolní komise spolku, přednesl zprávu kontrolní komise spolku. Zpráva
byla zpracována k 7.6.2021. Jednotlivé body zprávy byla projednány v rámci následné diskuze, členové
výkonného výboru k jednotlivým bodům zaujali stanoviska. Zpráva tvoří přílohu č. 2 zápisu z této VH.
Usnesení: VH bere na vědomí zprávu kontrolní komise spolku.
PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8) Jednotliví členové výkonného výboru, resp. účastníci VH, podali informace (součást diskuze):
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Mgr. Blanka Sochorová poděkovala za činnost kolegům z výkonného výboru a zejména všem trenérům
všech věkových kategorií. Krátce zrekapitulovala uplynulou zimní sezónu z hlediska počtu tréninků a
dalších aktivit, celá sezóna byla výrazně ovlivněna omezeními v souvislosti s pandemií koronaviru.
Pochválila trenéry, kteří si rozšiřují trenérské kvalifikace, tři usilují o 1. trenérskou třídu. Konstatovala,
že člen spolku Mgr. Jiří Matějů se stal hlavním metodikem SLČR. Konstatovala, že závody se
uskutečnily v omezeném počtu pouze v kategorii juniorů a dospělých, na nichž dosáhla skvělých
úspěchů juniorka Hana Semeráková. I díky jejím výkonům se spolek umístil na průběžně 5. místě
v celorepublikovém hodnocení lyžařských klubů (z celkových 35).
Trenér Lukáš Wondráček přítomné podrobně informoval o trenérské a závodní činnosti své kategorie
(předžáci a přípravka). Konstatoval, že během jara a léta bude pro děti připravena řada sportovních
aktivit (pravidelné tréninky, příměstské tábory, paddleboardové akce a jiné).
V rámci diskuze ke vzniku pobočného spolku bylo konstatováno, že na příští rok (2022) bude spolek i
pobočný spolek žádat samostatně o finanční příspěvek města v původní výši; při dobré finanční kondici
města by žádostem mělo být vyhověno. Ve vztahu ke sportovnímu areálu na Malé pláni bude nutná
intenzívnější koordinace jeho časového využití (lyžaři x tenisté).
V rámci diskuze k návrhům rozpočtů na roky 2021 a 2022 Blanka Sochorová sdělila, že platnost
sezónních jízdenek zakoupených na zimu 2020/2021 bude po dohodě s provozovatelem skiareálu
převedena na zimu 2021/2022 s tím, že se zaktualizuje složení členské základny – podle toho se bude za
jízdenky pravděpodobně něco málo doplácet. Příjmy spolku tvoří tři základní pilíře – členské příspěvky,
sponzorské dary a příjmy z uspořádaných závodů. Třetí pilíř letos úplně vypadl. Výdaje spolku jsou
především na odměny trenérů a na pořízení sezónních jízdenek. Náš spolek je jedním z mála, který
sezónní jízdenky hradí ze svého rozpočtu všem závodícím členům. Na sezónu 2021/2022 se plánuje
vybírat příspěvky od předžáků a přípravky ve výši 1 tis. Kč a od žáků ve výši 2 tis. Kč právě na pořízení
sezonních jízdenek.
Kontrolní výbor doporučuje do péče o areál na Malé pláni zapojit placené členy spolku, tj. trenéry; Míťa
Kopecký sám nabízí zapůjčení techniky (křovinořez). Blanka Sochorová poděkovala a konstatovala
trenéři se o hřiště již částečně starají, větší míra zapojení je na dohodě.
Kontrolní výbor doporučuje vyvinout větší aktivitu při získání dotace na pořízení nové klubovny a
zázemí v areálu na Malé pláni. Míťa Kopecký nabízí svou pomoc, Michal Berger také, ale ten odmítá
být vzhledem ke svému pracovnímu vytížení leadrem v této záležitosti. Blanka Sochorová sdělila, že je
možné využít nabídky některé z dotačních agentur, je však nutné velmi dobře zvážit efektivitu
spolupráce. Sdělila, že NSA vyhlásila program „Kabina“, který se pro naše podmínky hodí, max. výše
dotace činí 800 tis. Kč a povinná finanční spoluúčast příjemce je 20 %. K programu se pokusí získat
podrobnosti.
Kontrolní výbor doporučuje komerčně využít volný pozemek vedle garáže v Úpském údolí. Michal
Berger sdělil, že situaci a případné potřeby na úpravu místa u garáže prověří a že jedno venkovní
celoroční parkovací místo v obci se nyní pronajímá za částku 3 tis. Kč.

Usnesení: VH bere podané informace na vědomí.
PRO: 25

9)

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Různé – diskuze: V rámci diskuze byly projednány body jednotlivých přispěvatelů.

10) Po vyčerpání programu jednání VH předsedající poděkoval zúčastněným a členům spolku za účast a jednání
VH v 19.30 hodin ukončil.

předsedající VH: ………………………………….

skrutátor VH: ………………………………….

zapisovatel VH: ………………………………….

ověřovatel zápisu VH: …………………………………

přílohy: 1) prezenční listina VH, 2) zpráva kontrolní komise, 3) pověření zástupce Města Pec pod Sněžkou
k účasti na VH, 4) plné moci nepřítomných na VH.

