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

Pec pod Sněžkou 230,542 21

Záryis zŤádné valné hromady konané dne 31.10.2022 v 18.00 hodin na chatě
Jelení louky, čp.77 v Peci pod Sněžkou

Program valné hromady (dále jen VH):

l. Zahájerrí
2. Volba orgánů valné lrromady
]. Volba členů výkonrrého výborLr
4. volba členů kontrolní kornise
5. Sclrválení účetní závčrky :n rok 202l
6. Schváleni rozpočtu na rok 2023
7. Ztnčna výše členských příspěvků
8. Zpráva kontrolní konrise
9. lnlbrmace výkonnélro výboru 1o hospodařerrí l'J. o závodní a tréninkové činnosti atd.)
l0. Různé - diskuze
l l - Závěr

l ) Jedrrálrí VH z;hájila v lB.l0 hodin předsedkyně'l'J Slovan Pec pod SnčžkoLr. z.s. (clále jen spolek) paní Mgr.
l]larrka Sochorová přivítánírrr všeclr přílonrnýclr člerrťr spolku. Následnč předala slovo předsedajícímu VH.

Prezenční listina tvoř,í příltrlru č. l tohoto zápisu.

Bylo konstatováno" že je osobně př,ítomno 22 ze 4'I člerrťr spolkLt s právenl hlasovat. Tři členové s právem
lrlasovat (Lada 'rornášková. Lukáš Wondráček a Clrristian Gerard de Rijke) rrejsou na VH fyzicky přítornni.
tito členové písenrně zplnorrrocnili k z,astupování své osob1" jirroLr osobu. Originál1, plných nrocí tvoří přílohr_r
č. 3 tolroto zápisu. Od bodu č.4) se počet osobně přítomrrých účastníkťr VFl zvýšil na 23. Do kclnce VF] se
počet jejích účastníků již nezměnil. V}I b1,,la po celou dobu usnášeníschopná.

tJčastníci Vt{ b1,1i seznánreni s progralnt:nl jednání dle pozl,ánky na VI l s konstatovánírn^ že ta byla svolána
ř,ádnč výkonnýrrr výborerr-r spolku. včasným rozeslánínr písemné pozvánky na e-mailové aclresy členťr. Nikdo
z účastrríků Vll nenavrhl aněnu či doplnční navrženéhir prograrnu Vll.

Usnesení: VH schvaluje program VH dle předneseného návrhu.
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2) Poté předsedající Vl{ přednesl návrh výboru na zvolení orgánů VH:

Předsedající: Mgr. Miclral Berger
Skrutátor: Jiří Chalupa
Zapisovatel: Bc. l_,errka Baftschová
Ověřovatel zápisu: Bc. Jiří t]rož

Llsnesení: VH schvaluje volbu orgánů VH d|e přednesenóho návrhu.
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3) Předsedající konstatoval. že čtyřem členům výkonnóho výboru (Blanka Sochorová. Michal Berger. Jiří Brož
a Kateřina de Rijke) zaniká jej ich členství ve výkonném výborrr uplynutinr tříletého fr"rnkčního období a je tak
nltttlé na tato čtyři uvolněná místa zvolit nové čler-ry. Přetisedající navrhl. aby, na další tříleté trrnkční otrdobi
byli zvolenído výkonného výborrr dva.jeho dosavadní členové. tj. Blanka Sochorová a Michal Berger. a clva

noví členové - Jan Karásek a Petr Cink. Nikdo z přítomných účastníkt'r VFl nenavrlrl jinólro kandidáta na

členství ve výkonnérn výboru. Jiří Brož a Katei,ina de Rijke již nemaji zá.iem clále ve výtroru pracovat.
př'edsedající jim za jejich dlouholetou činnost ve výboru poděkoval.

lJsnesení: VH volí na uvolněná místa tyto členy výkonného výboru: Mgr. Blanka Sochorová, lVlgr.
Michal Berger, Jan Karásek a Petr Cink.

PRO:25 PROTI:0 zonŽnr, sn: o

4) Předsedající konstatoval. že všen třern členům kontrolní komise (Ing. Miroslav Kopecký. Martin lvanko a

Karel Vránek) zaniklo jeiich člerrství v kontrolní konrisi (z důvodu úmrlí a z důvodrr r,rplynutí tříletého
íirnkčnílro období) a je tak nutné na r_rvolněná místa zvolit nové člerry. Předseclajíci navrhl. by na ilalšítřílclé
funkční období byli zvolení <lo kontrolní komise dva jeho dosavaclní členové. tj. Martin Ivanko a Karel
Vránek, a jeclen nový člen. pani Kateřina de Rijke. která přechází z vý,konného výboru. Nikdo z přítonrných
účastníků VI-{ nenavr}rljiného kandidáta na č|enství v konlisi.

Ljsnesení: VH volí na uvolněná místa tyto členy kontrolní komise: Martin lvankon Karel Vránek a

Kateřina de Rijke.
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5) Předsedající a Bc, t,,enka Bartschová seznámili přítomné se základnínri hospodář,skí,mi výsledky za rok 2021
a odkázali na clbsah účetních dokunrentů, které by,ly členůnr spolku v předstihr"l zaslány. Nikdo z přitornných
proti obsahu dokunentťt nevznesl připomínky ani nepožádal o bližší vysvčtleni. Bc. Lenka Bartschová
přítornné seznánila i s prťrběžnými výsledky hospodaření spo|krr v probíhajicím roce 2022. Bylo
konstatovát-to. že k dnešnímu dnije na účtu spolku 792.783.-- Kč a v hotovostnípokladně 45.784"-- Kč.

VH schvaluje účetní závěrku spolku za rok 2021, veškeréjejí přilohy a výsledky hospodaření
rok 2021.

PROTI:0 zpRŽnl sB: o

Usnesení:
spolku za

PRO:26

6) Přectsedající V|1 a Bc. Lenka Bartsclrovit seznán-rili přítomné s|rlavnínri položkami návrhtt rozpočttt sptllku
na rok 2023 jak na příjnrové. tak i vý,dajové straně. Návrlr rozpočttr na rok 2023 je předkládán jako
přebytkový, Nikdo z přítomných nevznesl požadavek na bližší rozbor plántrvaných příjmů či výdajů.

Usnesení: VH schvaluje návrh rozpočtu spolku na rok 2023, jehož obsahem jsou plánovanó příjmy ve
výši 1.382.000,-- Kč a výdaje ve výši 1.108.400,-- Kč.

PRO:26 PROTI:0 ZDRŽEL sE:0

7) Předsedající navrhl projednrání a zvýšení členského příspěvku pro dospělé nezávodíci členy THJ, kteři jsou
zároveň členy Svazu lyžařů CR, ze současných 800,-- Kč na 1.000,-- Kč.

Usnesení: VH schvaluje zvýšení členského příspěvku za dospělého neávodícího člena TJ, který je
zároveň členem §vazu lyžařů ČR, na částku 1.000,-- Kč s účinností od sezóny 2O22l2O23.
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B) Karel Vránek" člen kontrolní kornise spolku, přednesl zprávu kontrolní konrise spolku. Zpráva byla
zpracována k20.10.2022. Kobsahu zprávy nikdo zpřítonrných rrepožadoval bližší vl,světlení či komentář,
Zpráva tvoří přílohu č. 2 zápisu z této Vtj.

tJsnesení: VH bere na vědomí zprávu kontrolní komise spolku.
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9) Jednotliví členové ýkonného výboru, resp. účastníci VH, podali informace (součást diskuze):

Mgr. l}lanka Soclrorovii sdčlila. že k dnešnínrr-r dni čítá členská základrra 64 závodících dčtí. Tento počet
neustiile roste. což je dobře; přináší však i organizačnč-technické problérny zejména při trénincích.
Spolek rná l závodícího dospě|ého. 5 juniorů. zby,tek tvoří žáci. rrejpočetnčjší je kalegorie předžákťr a
přípravky. O děti se starají dva ccloroční trenéi,i a několik nlladších. postupně se zaučr_rjícíclr a stále se
zdokonalujících. trenérů. Nejrnladší děti jsou vzlr|edem k počtLr rozdčleny, do nčkolika výkonnclstnícll
skupin. Ze stran.n- rocličů je nutrré dčti r,čas ot,nlouvat v případč. že vědí. že na trénink dle rozpisu
netnohou z jakéhokoliv důvodu přiiít.
Sportovní výsledk1, žáků. kteří na sezótlu 2022123 přecházejí do juniorů. nebyly běherrr poslední
lvžař-ské sezón_v tak dobré.iako dříve. hodrrě závodníkťr bylo zraněno. což výkorrnost negativnč ovlivrrilo,
l-llavnínr výdajem v ťoce 2023 budou náklady na trenéry. celkově se částka bude blížit 800 tis. Kč.
Rovričž bude nutrré řešit obnovu auta. kIubový VW vykazuje čím dál více závad, za jejichž odstranění
spolek platí čím dál víc petlěz. Výkonnj v{,bor situaci s ohledern rra poclnrínky trlrr_r bude řešit.
Mgr. Blanka Sochoror,á pochválila trenéra l.ukáše Wondráčka na příkladnou iníbrnrovanost členské
základn1, a dobré rloplňovárí infonnací vč, íbtografií na rveb spolkLr.
Mgr. Blanka Sochorová inlbrnlovala. že spolek byl ťrspčšní,vpodání žádosti o dotaci zNSA (letos l60
tis. Kč)" naopak v žádosti o dotaci Kabina (spolek žádal na obnovu z,ázení sportovního areálu na Malé
pláni částku 800 tis. Kč) spolek úspěšrrý nebyl. Spolek podá žádost llovou. bLrde-li vyhlášen podobný
dotační titul: při adrrrinistraci br_rde spo|ek spolupracovat s dotační agellttlrou.
Na dnešní V1,1 pi,ítornná nclvá starostka města. paní lIona Karlíková. sdělila. že tněsto bude spolek nadále
firrančrrě i organizačně podporoval a že na nastavetlé spoluprirci není dťrvod nic rněnit.
Mgr. Blanka Sochorová sdělila. že spolek bude opět spolupracovat s provozovatelem rlísttlílro skiareálu
a s ntěstetn při poř,izování sezónních jízdenek pro členskou základnr_r. Itodiče dětí si letos poprvé budor_t
sezónní jízdenky hradit sarni-_iejiclr pořizování na náklady, spolku iiž není tnožné.

Usnesení: VH bere podané informace na vědomí.
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l0) Různé - diskuz-e: V ránci diskuze b1,Iy pro.iednán1, bod1.,.iednotlivých přispěvatelů.

l l) Po vyčerpání progranu jednání Vl t předsedající poclěkoval zúčastněnÝnr a členůnl spolku za účast a.jednání
Vll v l9.00lrodin ukončil.

a)

b)

c)

d)

e)

i
g)

skrukitor VH:

předsedající Vlt:



zapisovatel VH: .,..?m+dn/

přílohy: l ) prezenční listina VH, 2) zpráva kontrolní komise, 3) plnó moci nepřítomných na VH.

trvčřtlvatcl zápisu Vl l: ..


