Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice
nám. Tyrše a Fügnera 1, 789 85 Mohelnice
www.sokolmohelnice.cz

Tel +420 607 006 617
IČO: 45212341
e-mail: sokolmohelnice@seznam.cz č.ú.:35-5916640297/0100

Zápis
z řádné valné hromady
Tělocvičné jednoty Sokol Mohelnice
konané dne 28. 3. 2014 v 17:00 hodin

Program

1. Zahájení a schválení programu
2. Jmenování zapisovatele
3. Volba mandátové, návrhové komise a volba
ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
5. Zpráva o splnění úkolů z Valné hromady 2013
6. Zpráva o hospodaření jednoty za tok 2013
7. Zpráva mandátové komise
8. Zpráva kontrolní komise
9. Plán činnosti na rok 2014
10. Diskuze
11. Návrh na usnesení a jeho schválení
12. Závěr
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1) Zahájení a schválení programu
Valnou hromadu jednoty zahájil starosta bratr Vladimír Daněk ml. a to v 17:00hod. Přivítal
všechny přítomné, a všechny informoval, že jsme se sešli, abychom zhodnotili uplynulé
období, vyhodnotili úkoly, které uložila loňská volební Valná hromada a stanovily si úkoly na
další období.
Poté seznámil přítomné s programem Valné hromady. Jelikož nebyl žádný další návrh na
nový bod programu, dal starosta jednoty hlasovat o tom, zda se dnešní Valná hromada bude
tímto programem řídit.
Valné hromada tento program jednohlasně schválila
2) Jmenování zapisovatele
Zapisovatelem byla navrhnuta sestra Jarmila Straková, což bylo Valnou hromadou
jednohlasně schváleno.
3) Volba mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu.
Bratr Vladimír Daněk ml. navrhl valné hromadě na základě stanov ČOS sloučení návrhové a
mandátové komise pro tuto valnou hromadu a zároveň navrhl, aby členové této komise byli i
ověřovatelé zápisu. Valná hromada toto jednohlasně schválila. Do komise byli navrženi:
Předseda – bratr Pavel Mareš,
Členové - sestra Eva Pirklová, bratr Adam Májek
Všichni navržení byli hlasováním do komise schváleni.
4) Zpráva o činnosti T.J. Sokol Mohelnice za uplynulé období
Bratr Vladimír Daněk ml. přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období. Celá zpráva bude
přiložena jako příloha 1 k tomuto zápisu.
Dále postupně všichni předsedové oddílů, případnš jejich zástupci seznámili Vaknou hromady
o činnosti oddílů za rok 2013
5) Zpráva o splnění úkolů z Valné hromady 2013
Starosta jednoty informoval přítomné o stavu úkolů, které byly uloženy Valnou hromadou
2013. Tyto úkoly byly splněny následovně:
-

Výboru jednoty realizovat plán jednoty na rok 2013 - Splněno

-

Oddílům jednoty do konce října 2013 předložit výboru plán činnosti oddílů na rok
2014 - Nesplněno

-

Výboru jednoty a oddílům zlepšit péči o mládež a zajistit náborem nové mladé
členy - Nesplněno
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-

Výboru jednoty zlepšit podmínky pro trenéry při práci v oddílech pro práci s
mládeží, například zvýšením dotací do dobře pracujících oddílů s mládeží Nesplněno

-

Výboru jednoty rozebrat cenu nákladové hodiny v sokolovně podrobněji a
promyslet další nezvyšování cen za hodinu na všech sportovištích sokola Splněno

-

Výboru a oddílům jednoty větší komerční využití ploch Sokola v centru města Nesplněno

-

Výboru jednoty zabezpečit odkaz na webových stránkách města Mohelnice Splněno

-

Výboru jednoty zvýšit propagaci na školách - Splněno

-

Výboru jednoty zorganizovat akci „S dětmi do přírody“ a pokusit se z toho udělat
tradiční akci – Splněno

-

Zorganizovat ve spolupráci s MKC ples 2014 - Splněno

-

Zorganizovat společnou akci jednoty s cílem sblížit členy oddílů - Nesplněno

-

Připravit plán oprav na 2013 – 2015 - Splněno

-

Udržet kladnou finanční bilanci - Nesplněno

-

Získat stabilní sponzory - Nesplněno

-

Výboru připravit výhody pro členy jednoty - Splněno

-

Výboru jednoty připravit přesný ceník pronájmu sportovišť a materiálu - Splněno

-

Výboru jednoty a správcovi vyřešit problémy s teplotou v sokolovně - Splněno

-

Zrušit odměnu 50% z tržby za komerční využití areálu a výboru stanovit nové
pravidla pro odměňování členů jednoty, kteří získají komerční využití - Splněno

-

Výboru vyřešit komerční využití prostor na reklamu a řešit novou smlouvu s
pohřebním ústavem na pronájem vývěsky - Splněno

-

Výbor projedná možnost zpevnění části travnaté plochy pro příchod do tělocvičny
Splněno

6) Zpráva o hospodaření T.J. Sokol Mohelnice za uplynulé období.
Bratr Vladimír Daněk ml. přednesl zprávu o hospodaření za uplynulé období. Hovořil o
hospodaření T.J. Sokol Mohelnice jako celku a dále předložil zástupcům jednotlivých oddílů
výsledné zprávy o hospodaření za rok 2013. Bratr Daněk ml. vyzdvihl to, že jsme v loňském
roce dokázali zorganizovat a zabezpečit finanční prostředky na opravy, které byly provedeny
v sokolovně v hodnotě přesahující 200.000,-Kč i přesto, že si jednota v závěru musela od
-3-

Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice
nám. Tyrše a Fügnera 1, 789 85 Mohelnice
www.sokolmohelnice.cz

Tel +420 607 006 617
IČO: 45212341
e-mail: sokolmohelnice@seznam.cz č.ú.:35-5916640297/0100

oddílů zapůjčit 70.000,-Kč, které v letošním roce musí vrátit. Díky tomu se ale zlepšilo
prostředí pro cvičence, což je asi největším přínosem těchto oprav.
Dále starosta jednoty všechny přítomné seznámil s tím, že oproti roku 2012 spotřeba energií
celkem rapidně stoupla a na druhé straně naše výnosy jsou menší, než v roce 2012. Proto
zadal všem úkol, aby šetřili s energií ve všech směrech, jelikož jinak nebudeme schopni
udržet vyrovnaný rozpočet, což by znamenalo i zdražení jedné hodiny vnitřního nájmu za
využívání sokolovny. Celkové hospodaření tedy bylo:
Náklady:

1.323.071,-Kč

Výnosy:

1.172.563,-Kč

7) Zpráva mandátové komise.
Předseda mandátové komise bratr Pavel Mareš informovala VH, že bylo pozváno 33 delegátů
s hlasem rozhodujícím, přítomno je 32 delegátů, což je 98% viz příloha 2 a 3. Na základě
tohoto výsledku bylo oznámeno, že VH je usnášeníschopná.
8) Zpráva kontrolní komise.
Předseda kontrolní komise bratr Ladislav Karger informoval Valnou hromadu o své činnosti.
Kontrolní komise provedla podrobnou kontrolu hospodaření jednoty. Součástí kontroly byl
rozbor účetní uzávěrky, kontrola vedení pokladny, přehlednost a zařazení jednotlivých
účetních a pokladních dokladů viz příloha 4 a 5.
Kontrolní komise sice nenašla závažné nedostatky, ale byly nalezeny dílčí nedostatky, na
základě kterých předseda kontrolní komise nedoporučil schválit finanční uzávěrku pro rok
2013.
Na základě výše uvedeného starosta jednoty nechal hlasovat, zda finanční uzávěrka nebude
schválena a Valná hromada se přeruší a bude svolána po odstranění nedostatků, nebo zda
valná hromada schválí tuto finanční uzávěrku s dílčími nedostatky, které budou odstraněny do
konce měsíce června v zodpovědnosti výboru jednoty.
Svým hlasováním Valná hromada schválila účetní uzávěrku a zadala úkol výboru jednoty,
aby do konce měsíce června 2014 zabezpečil odstranění závad uvedených v zápise kontrolní
komise.
Průběh hlasování:
Pro přerušení Valné hromady a svolání v novém termínu po odstranění závad - 0
Pro schválení finanční uzávěrky se stanovením úkolu pro výbor jednoty – 28
Zdrželo se hlasování - 5
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9) Plán činnosti na rok 2014.
Bratr Daněk ml. seznámil přítomné s návrhem činnosti T.J. Sokol Mohelnice na léta 2014. Je
rozdělen na tři části a to:
• Oblast sportovní
• Oblast ekonomiky, majetku, investic a údržby
• Oblast společenských vztahů a propagace
Plán činnosti je samostatná příloha 6 tohoto zápisu.
10) Diskuse.
První příspěvek měl starosta jednoty bratr Daněk ml. Jeho příspěvek se týkal vykazování
částky 20,-Kč za využívání tělocvičny nečleny jednoty během víkendů. Starosta všem
upřesnil to, co již bylo schváleno, tedy to, že 20,-Kč budou upisovány na účetní středisko
tělocvična a to z důvodu zaplacení energií přes tyto víkendové hodiny. Jelikož každý člen
jednoty má za povinnost se zapsat i s počty nečlenů při vstupu do tělocvičny, tak tento
seznam bude sloužit pro správce a účetní jako výkazový materiál pro vykazování těchto 20-ti
korunových příspěvků.
Druhým příspěvkem starosta jednoty navrhl, aby bonusové hodiny nebyly upřednostňovány
před komercí a to z důvodu zvýšení komerčního pronájmu areálu sokolovny a tím i navýšení
finančních výnosů, které by zlepšili finanční rozpočet jednoty. Sestra Semlerová oponoval, že
toto je jediný bonus pro cvičitele, kteří svou činnost provozují bez jakýchkoliv nároků na
finanční ohodnocení a tím by se tento bonus mohl rapidně snížit. Starosta dal proto hlasovat o
tom, zda valná hromada je pro upřednostnění komerčních hodin před bonusovými. Na základě
hlasování, kdy bylo přítomno 19 delegátů se hlasovalo takto: pro 16; proti 1; zdrželo se 2;
čímž byl tento návrh schválen s podmínkou, že tato komerce musí být nahlášena minimálně
týden před samotným využitím sokolovy tak, aby správce včas informoval vedoucí oddílů, že
tato komerce nastala.
Starosta dále informoval Valnou hromadu, že momentálně máme dvě havarijní situace
v objektu sokolovny, které se musí bezodkladně řešit a které zatíží letošní finanční rozpočet.
Jedná se o nefunkční plynový kotel, který se musí zakoupit nový, a dále o padající zeď
v nářaďovně v zadní časti tělocvičny, která se musí opravit, jinak hrozí tato zeď zhroucením,
tedy i nějakým úrazem.
Dalším bodem, který starosta přednesl, bylo cena za využití trávníkové plochy venkovního
areálu, která doposud nebyla stanovena. Starosta seznámil Valnou hromadu, že nákladově by
měla být cena pro členy jednoty 100,-Kč za hodinu a pro nečleny 120,-Kč, ale navrhl, aby pro
členy jednoty byla cena 50,-Kč a pro nečleny 150,-Kč. Bratr Sedláček dal protinávrh a to, že
pro členy by byl nájem 0,-Kč a pro nečleny 150,-Kč. Starosta dal tedy hlasovat o těchto dvou
návrzích. Valná hromada jednohlasně schválila druhý návrh, tedy že cena za travnatou plochu
pro členy jednoty je 0,-Kč a pro nečleny 150,-Kč
-5-

Tělocvičná jednota Sokol Mohelnice
nám. Tyrše a Fügnera 1, 789 85 Mohelnice
www.sokolmohelnice.cz

Tel +420 607 006 617
IČO: 45212341
e-mail: sokolmohelnice@seznam.cz č.ú.:35-5916640297/0100

Starosta dále informoval Valnou hromadu, že jako jednota již máme svoji vlastní internetovou
doménu, tedy že jsou spuštěny nové internetové stránky naší jednoty a to na stránkách
www.sokolmohelnice.cz
Bratr Karafiát požádal, zda by správce nemohl jednou za nějaké období být v areálu jachting
klubu a případně pomohl opravit nějaké věci, které jsou v majetku jednoty. Bratr Doležal
navrhl, že by toto mohl provádět jednou měsíčně. Starosta doporučil, aby se jachting vždy se
správcem domluvil na dané pomoci a to zejména s ohledem na to, že smlouva mezi jednotou
a správcem je koncipována pouze na areál sokolovny.
Bratr Doležal připomněl všem, že by měli posílat své články do redakce časopisu Sokol a to
zejména oddíly všestrannosti, abychom propagovali naši jednotu nejen v místním tisku, ale i
v tisku celorepublikovém
Sestra Straková oznámila všem, že naši cvičitelé nemají cvičitelské kurzy, a že bychom je
tedy v letošním roce měli vyslat na školení dle plánu vzdělávacího střediska ČOS. Za úkol
toto dostali Náčelník s Náčelnicí.
Všichni přítomní kritizovali to, že na Valné hromadě nebyla přítomna účetní i přesto, že je za
svou práci placena a nemůžou se tak zeptat na věci spojené s vykazováním finančním
prostředků. Starosta si vzal za úkol, že na příští Valné hromadě a dalších jednáních účetní
bude přítomna
11) Návrh na usnesení a jeho schválení
Valná hromada schvaluje :
1.1
1.2
1.3
1.4

Zprávu o činnosti T.J. Sokol Mohelnice za rok 2013
Zprávu o plnění úkolů minulé Valné hromady
Zprávu o hospodaření T.J. Sokol za rok 2013 s výhradami – viz úkoly výboru
Plán činnosti na rok 2014

Valná hromada bere na vědomí:
2.1. Zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2013
2.2. Zprávu mandátové komise
Valná hromada ukládá :
3.1.
3.2

3.3
3.4

Výboru T.J. Sokol Mohelnice zabezpečit plnění plánu činnosti na rok 2014
Výboru T.J. Sokol Mohelnice upřesnit zprávu o hospodaření za rok 2013
(odstranění formálních i věcných nedostatků) a seznámit výbory oddílů
s opravenou zprávou
Vyjasnit a projednat nedostatky zjištěné kontrolní a revizní komisí (projednat
s dotčenými oddíly a zajistit nápravu)
Výboru T.J. Sokol sepsat a zveřejnit pravidla pro využívání volných hodin
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Sokolovny a ostatních sportovišť.
Výboru T.J. Sokol projednat možnost sekání trávníku v areálu oddílu Jachting
Výborům oddílů předložit plán činnosti na příští rok 2015 do konce října 2014.
Valná hromada stanovila cenu pronájmu travnaté ploch pro členy jednoty
0,-Kč, pro komerční využití 150,-Kč za hodinu
Valná hromada schvaluje upřednostnění komerčních hodin před bonusovými
s podmínkou, že tato komerce musí být nahlášena minimálně týden před
samotným využitím sokolovy tak, aby správce včas informoval vedoucí oddílů,
že tato komerce nastala
Valná hromada schvaluje nutnou opravu havarijního stavu budovy sloužící
jako nářaďovna a nákup nového plynového kotle.

Přečteno a schváleno valnou hromadou jednoty dne 28. 3. 2014 v 19:30 hodin v Mohelnici.
Výsledek hlasování o schválení usnesení: jednohlasně schváleno
Návrhová komise:

Pavel Mareš

………………………………………

Renata Semlerová

……… ………………………………

Adam Májek

………………………………………

14)Závěr
Bratr Daněk poděkoval všem delegátům za aktivní a disciplinovaný přístup k jednání valné
hromady, poděkoval hostům za účast a valnou hromadu ukončil.
Zapsal:

Jarmila Straková

………………………………………

Zápis ověřili: Pavel Mareš

………………………………………

Renata Semlerová

………………………………………

Adam Májek

………………………………………

Starosta jednoty: Vladimír Daněk ml.

………………………………………
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Příloha číslo 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI T. J. SOKOL MOHELNICE
ZA ROK 2013

Úvod
-

-

Stav členské základny k 28.2.2014 – 460 členů, z toho 194 mužů, 124 žen, 16
dorostenců, 7 dorostenek, 86 žáků a 33 žaček
Úspěchy během loňského roku:
Udržení tradičních akcí jako sokolský den, sokolská padesátka,
mezinárodní turnaj judo, jachtingová fregata
Zorganizování prvního sokolského plesu
Účast na všesokolském sletu v Roudnici nad Labem
Oprava vnitřních prostor – vymalování, podlaha, šatny,
Nové kruhy
Neúspěchy během loňského období
Slabá prezentace na veřejnosti
Malé využití prostor vnitřního i venkovního areálu sokolovny
Málo stabilních sponzorů
Dokončení omítky kolem předního vchodu
Nevyměněný molitan v jámě
Výkazová činnost oddílů jak členská, tak i finanční

1. V oblasti sportovní
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Pouze částečně se daří vytvářet v jednotlivých oddílech podmínky pro zapojení
dětí, mládeže a dospělých do pravidelných sportovních aktivit
Zdárně a kvalitně proběhla účast na následném Všesokolském sletu v Roudnici
nad Labem
Dle plánu na rok 2013 se nepodařilo zorganizovat sportovní akce, soutěže a
turnaje pro nejširší veřejnost z Mohelnice a mikroregionu Mohelnicko a
sokolských jednot
Dle plánu se podařilo uspořádat ve dnech 7.12. a 8.12 2013 29. ročník
mezinárodního vánočního turnaje mladších a starších žákyň a žáků v judo
Dle plánu se nepodařil uspořádat mistrovský přebor ve windsurfingu Tvarůžková
regata
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2. V oblasti ekonomiky, majetku, investic, údržby
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Během roku 2013 se podařilo zabezpečit finanční prostředky na činnost oddílů a
celé jednoty.
Během roku 2013 se díky všem členům jednoty a díky správci areálu sokolovny
opět snížily náklady na spotřebu energií.
Nepodařilo se úplně dokončit barevnou úpravu vchodu sokolovny ze strany
náměstí Tyrše a Fügnera
Nebyl zpracován plán na údržbu a opravy areálu sokolovny
Podařilo se zorganizovat a dokončit opravy vnitřních prostor
Byla dána žádost na dotace pro opravu střechy, oken, vnitřních dveří a na
zateplení zbytku sokolovny

3. V oblasti společenských vztahů a propagace
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Máme nové a aktuální webové stránky
Toto ale neplatí o oddílech
Stále není zhotovena pamětní deska občanům, kteří finančně přispěli na akci
“Kup si svou zeď”. Je to z toho důvodu, že oprava zdi není stále dokončena
Slabá mediální propagace v mohelnických médiích jako televize, místní tisk,
regionální tisk, pouze oddíl Judo dokáže propagovat svou činnost díky článkům,
které přes vzdělavatele vychází v tisku
Daří se udržet tradici Sokolského dne pro děti, z které ho se stal i tradiční den
v Mohelnickém sportovním, ale i kulturním životě
Stejně tradiční akcí je Mohelnická sokolská padesátka
Nově založena tradice Mohelnický vandr
Nově založena tradice sokolského plesu
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI
T. J. SOKOL MOHELNICE
NA ROK 2014

1. V oblasti sportovní
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

vytvářet v jednotlivých oddílech co nejlepší podmínky pro zapojení dětí, mládeže
a dospělých do pravidelných sportovních aktivit
v oddílech, které jsou zapojeny do mistrovských soutěží jednotlivých sportovních
svazů zabezpečit stávající výkonnostní úroveň. Judo udržet nejméně v 1. lize a v
jednotlivcích obhajovat stávající postavení na mistrovství Republiky a krajských
přeborech
podporovat účast sportovních oddílů a oddílů odboru všestrannosti na
sokolských akcích, počínaje župními přebory a konče přebory ČOS a také na
akcích mimo ČOS
organizovat sportovní akce, soutěže a turnaje pro nejširší veřejnost z Mohelnice
a mikroregionu Mohelnicko a sokolských jednot
uspořádat ve dnech 6.12.2014 30. ročník mezinárodního vánočního turnaje
mladších a starších žákyň a žáků v judo
uspořádat 6.-7.9.2014 mistrovský přebor ve windsurfingu Tvarůžková regata a
tento přebor zorganizovat v letech 2014, 2015
uspořádat pro žákyně a žáky turnaj v badmintonu
organizačně zajistit 6.9.2014 turistickou akci Mohelnická sokolská padesátka
organizačně zajistit 14.6.2014 turistickou akci Mohelnický vandr

2. V oblasti ekonomiky, majetku, investic, údržby
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2.1.

2.2.
2.3.
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zabezpečit pomocí dotací, grantů, sponzorských smluv, příspěvků ČOS a
oddílových příspěvků finanční prostředky na činnost oddílů a celé jednoty, dbát
přitom na rozpočet jednoty
průběžně provádět kontrolu spotřeby energií v sokolovně a trvale navrhovat
řešení k jejich minimalizaci
dokončit barevnou úpravu vchodu sokolovny ze strany
náměstí Tyrše a Fügnera a vytvářet finanční podmínky k zateplení zbývajících
stran sokolovny

2.4. zpracovat plán údržby a oprav vnitřního a vnějšího
areálu sokolovny pro rok 2015

3. V oblasti společenských vztahů a propagace
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

s cílem zvýšit informovanost členské základny a veřejnosti o činnosti jednotlivých
oddílů Sokola Mohelnice trvale aktualizovat webové stránky
nechat zhotovit pamětní desku občanům, kteří finančně přispěli na akci “Kup si
svou zeď”
zaměřit se ve všech oddílech na další formy mediální propagace, jako jsou
mohelnická televize, místní tisk, regionální tisk
uspořádat 31.5.2014 v součinnosti s Armádou ČR, Policií ČR, Sborem
dobrovolných hasičů a mohelnickými společenskými organizacemi Sokolský den
pro děti a mládež
ve spolupráci s MKC organizovat Sokolský ples 2015
ve spolupráci s MKC organizovat letní kino, přehlídku dechových hudeb, koncert
ABBA revivel
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