
Zápis  

z řádné valné hromady 

Tělocvičné jednoty Sokol Mohelnice 

konané dne 29. 3. 2017 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 2016 
6. Zpráva o hospodaření jednoty za rok 2016 
7. Zpráva mandátové komise 
8. Zpráva kontrolní komise 
9. Plán činnosti na rok 2017 
10. Diskuze 
11. Návrh na usnesení a jeho schválení 
12. Závěr 

 

 

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 Renata Semlerová, 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 Milan Šula,  
Členové – bratr Vladimír Daněk st., sestra bratr Radomír Urbášek 
 
Všichni navržení byli hlasováním delegátů jednohlasně 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 je 
přiložena jako příloha 1 – Zpráva o činnosti za rok 2016  tohoto zápisu. 
 
Dále postupně všichni předsedové oddílů, případně jejich zástupci seznámili Valnou hromady 
o činnosti oddílů za rok 2016 
 
5) Zpráva o splnění úkolů z Valné hromady 2016 

Starosta jednoty informoval přítomné o stavu úkolů, které byly uloženy Valnou hromadou 
2016. Tyto úkoly byly splněny následovně: 

a. Výboru jednoty, výborům jednotlivých oddílů a výboru odboru všestrannosti 
naplňovat úkoly dané plánem činnosti T.J. Sokol Mohelnice na léta 2016 – 18 
Splněno 

b.  Oddílům jednoty do konce října 2016 předložit výboru plán činnosti 
oddílů na rok 2017 
 Nesplněno 

c.  Výboru jednoty a oddílům zlepšit péči o mládež a zajistit náborem nové mladé 
členy 
 Splněno 

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

e.  Výboru jednoty a oddílům zabezpečit větší komerční využití ploch Sokola 
v centru města 
 Splněno 



f.  Výboru jednoty a oddílům zvýšit propagaci sokolu na školách 
 Nesplněno 

g. Neorganizovat ples v roce 2017 
 Splněno 

h. Připravit plán oprav a investic pro rok 2016-2018 
 Nesplněno 

i. Udržet kladnou finanční bilanci 
 Splněno 

j. Získat stabilní sponzory 
 Nesplněno 

k. Výboru jednoty zorganizovat sokolskou akci pro členy jednoty v roce 2016 
l. Výboru jednoty vyhodnotit systém účtování matriálu a rozhodnou, zda 

ponechat stávající, nebo tento systém změnit, např. účtovat materiál na jednotu 
a ne na oddíly 
 Nesplněno 

m. Výboru jednoty vyhodnotit systém placení školení oddílových vedoucích a 
stanovit, zda zůstane stávající, nebo tato školení bude platit přímo jednota 
 Nesplněno 

 

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 za rok 2016. 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 100.000,-Kč. Díky tomu se zlepšilo 
prostředí pro cvičence, což je asi největším přínosem těchto oprav. Za největší opravovanou 
část označil opravu nátěru střechy sokolovny a výměnu oken v chodbě sokolovny a 
v tělocvičně juda. 

Dále starosta jednoty všechny přítomné seznámil s tím, že spotřeba energií je celkem stejná 
jako v roku 2015, což ukazuje na to, že se daří udržet spotřebu energií na co nejnižší úrovni. 
Přesto starosta zadal všem úkol, aby se stálo šetřilo 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: 2.077.314,-Kč 

Výnosy: 1.949.908,-Kč  

 

7) Zpráva mandátové komise. 

Předsedkyně mandátové komise sestra Renata Semlerová informovala VH, že bylo pozváno 
36 delegátů s hlasem rozhodujícím, přítomno je 27 delegátů, což je 75 % viz příloha 2 – 
Zpráva mandátové komise a příloha 3 – Prezenční listina tohoto zápisu. Na základě tohoto 
výsledku bylo oznámeno, že VH je usnášeníschopná. 

8) Zpráva kontrolní komise. 

Předseda kontrolní komise bratr Ladislav Karger přednesl zprávu kontrolní komise o výsledku 
kontroly hospodaření za rok 2016. 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 – Zpráva 
kontrolní komise a 5 – Protokol kontroly tohoto zápisu.   

Kontrolní nenašla závažné nedostatky a konstatovala, že dílčí nedostatky, které byly nalezeny 
v loňském roce, byly odstraněny. Na základě těchto zjištění předseda kontrolní komise 
doporučil schválit finanční uzávěrku pro rok 2016.  

Na základě výše uvedeného starosta jednoty nechal hlasovat o schválení účetní uzávěrky za 
rok 2016. Svým hlasováním Valná hromada jednohlasně schválila účetní uzávěrku. 

 

9) Plán činnosti na rok 2017. 

Bratr Daněk ml. seznámil přítomné s návrhem činnosti T.J. Sokol Mohelnice pro rok 2017. 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 – Plán činnosti na rok 2017 tohoto zápisu. 

 

10) Diskuse. 

První příspěvek měl starosta jednoty bratr Daněk ml. Jeho příspěvek se týkal opravy 
nářaďovny, která je v havarijním stavu. Přítomné seznámil s tím, že oprava by měla 
proběhnout v termínu 1.7.-.31.8.2017 a dále informoval o rozsahu opravy. Požádal všechny 
předsedy oddílů, aby do konce měsíce červen 2017 byla nářaďovna vyklizená s tím, že věci se 
mohou dát do šatny, která bude zabezpečena proti krádeži, kdy přístup do šatny bude mít 
pouze správce. 

Druhým příspěvkem starosty jednoty byl Dětský sokolský den. Připomněl všem přítomným, 
že tato akce je akce celé jednoty, i když je organizovaná oddílem volejbalu. Proto by bylo 
vhodné, aby se i ostatní oddíly podílely na organizaci a to tím, že během této akce předvedou 
něco ze své činnosti.  

Dalším bodem starosty do diskuse byl web jednoty a oddílů. Starosta zmínil, že oddíl jednoty 
je pravidelně aktualizován, ale weby oddílu ne, dokonce oddíl badmintonu a všestrannosti 
nemají vůbec své internetové stránky. Proto doporučil, aby se předsedové oddílů obrátili na 
správce internetových stránek s požadavkem na založení oddílových webových stránek. 

Zdenka Krbcová informovala přítomné o tom, že začíná příprava a secvičování členů naší 
jednoty na slet 2018. Požádala o vyjádření k tomu, jak se budou tyto nácviky financovat. 
Starosta požádal o sestru Krbcovou kalkulaci nákladů s tím, že výbor toto projedná. 



Luděk Seifert upozornil na skutečnost, že cvičitelé se dostávají do časové tísně, a to díky 
pracovnímu vytížení. Nový cvičitelé nejsou a je problém najít náhradu za cvičitele a trenéry, 
když jsou původní cvičitelé v práci, nemocni či jinak vytíženi. Starosta doporučil všem 
oddílům, aby se začaly tímto problémem zabývat a pokusily se vychovat či najít nové 
cvičitele. 

Radomír Urbášek informoval, že oddíl historického šermu má zájem tento rok založit dva 
nové oddíly a to „lukostřelbu“ a „oddíl bojového šermu“. 

Eva Pirklová informovala o akci „Ukliďme si město“, které je organizované 8.4., kdy areál 
sokolovny bude sloužit jako základna pro dobrovolníky, kteří se k této akci připojí. Sestra 
Pirklová také vyzvala všechny členy jednoty, aby se k této akci připojili. 

Eva Pirklová dále informovala, že oddíl volejbalu bude v měsíci duben instalovat ve 
venkovním areálu trampolínu. Tuto trampolínu můžou využívat všichni členové oddílu. 
Trampolína bude uzamčena, klíče budou u volejbalového oddílu na vyžádání. Použití 
trampolíny je povoleno jen za přítomnosti vedoucího cvičení staršího 18-ti let. 

 
11) Návrh na usnesení a jeho schválení 
 
 

1. Valná hromada schvaluje 
 
1.1.  Zprávu o činnosti jednoty za uplynulé období 
1.2.  Zprávu o hospodaření jednoty za rok 2016 
1.3.  Roční uzávěrku za zdaňovací období 2016 
1.4.  Plán činnosti na rok 2017-2018 

 

2. Valná hromada bere na vědomí 
 
2.1.  Zprávu kontrolní komise 
2.2.  Zprávu mandátové komise 

 

3.  Valná hromada ukládá 
 
3.1.   Výboru jednoty, výborům jednotlivých oddílů a výboru odboru všestrannosti  

naplňovat úkoly dané plánem činnosti T.J. Sokol Mohelnice na léta 2017 - 18 
3.2.   Oddílům jednoty do konce října 2017 předložit výboru plán činnosti oddílů na  

rok 2018 
3.3.   Výboru jednoty a oddílům zlepšit péči o mládež a zajistit náborem nové mladé  

členy 
3.4.   Výboru jednoty zlepšit podmínky pro trenéry v oddílech při práci s mládeží,  

například zvýšením dotací do dobře pracujících oddílů s mládeží 
3.5.   Výboru jednoty a oddílům zabezpečit větší komerční využití ploch Sokola  

v centru města 
3.6.   Výboru jednoty a oddílům zvýšit propagaci sokolu na školách 
3.7. Neorganizovat ples v roce 2018 



3.8. Připravit plán oprav a investic pro rok 2017-2018 
3.9.           Udržet kladnou finanční bilanci 
3.10. Získat stabilní sponzory 
3.11. Výboru jednoty vyhodnotit systém účtování matriálu a rozhodnou, zda  

ponechat stávající, nebo tento systém změnit, např. účtovat materiál na jednotu 
a ne na oddíly 

3.12. Výboru jednoty vyhodnotit systém placení školení oddílových vedoucích a 
stanovit, zda zůstane stávající, nebo tato školení bude platit přímo 

3.13. Výboru jednoty připravit a zorganizovat opravu nářaďovny a to  
v termínu 1.7.-31.8.2017 

3.14. Předsedům oddílů vychovávat a připravovat nové cvičitele a trenéry 
3.15. Starostovi jednoty podat žádost na Město Mohelnice o finanční příspěvek na  

 opravu nářaďovny, a to ve výši 500.000,-Kč 
 

Přečteno a schváleno valnou hromadou jednoty dne 29. 3. 2017 v 18:45 hodin v Mohelnici. 
 
Výsledek hlasování o schválení usnesení: jednohlasně schváleno 
 

12)Závěr 

Bratr Daněk poděkoval všem delegátům za aktivní a disciplinovaný přístup k jednání valné 
hromady, poděkoval hostům za účast a valnou hromadu ukončil. 
 
 
Zapsala:  Renata Semlerová   ……………………………………… 
 
Zápis ověřili:  Milan Šula    ……………………………………… 

  Vladimír Daněk st.   ……………………………………… 

  Radomír Urbášek   ……………………………………… 

Starosta jednoty: Vladimír Daněk ml.  ……………………………………… 



 

 

 

 

 


