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Zápis  

z řádné valné hromady 

Tělocvičné jednoty Sokol Mohelnice 

konané dne 23. 6. 2020 v 17:30 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 2019 

6. Zpráva o hospodaření jednoty za rok 2019 

7. Zpráva mandátové komise 

8. Zpráva kontrolní komise 

9. Plán činnosti na rok 2020 

10. Diskuze 

11. Návrh na usnesení a jeho schválení 

12. Závěr 
 

1) Zahájení a schválení programu 

Valnou hromadu jednoty zahájil starosta bratr Jaroslav Švec, a to v 17:30 hod. Přivítal 

všechny přítomné a informoval je, že jsme se sešli, abychom zhodnotili uplynulé období, 

vyhodnotili úkoly, které uložila loňská volební Valná hromada a stanovili 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 Jitka Grygarová, což bylo Valnou hromadou jednohlasně 

schváleno. 
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3) Volba mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu. 

Bratr Jaroslav Švec navrhl valné hromadě složení návrhové a mandátové komise pro tuto 

valnou hromadu. Valná hromada toto jednohlasně schválila.  

Do komise byli navrženi:                                                                                         

Mandátová komise – Hana Rozsypalová, Helena Opluštilová 

Návrhová komise – Pavel Karafiát, Renata Semlerová, Jiří Oharek 

Všichni navržení byli hlasováním delegátů jednohlasně do komise schváleni. 

 

4) Zpráva o činnosti T.J. Sokol Mohelnice za uplynulé období 

 

Bratr Jaroslav Švec přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období. Celá zpráva je přiložena 

jako příloha 1 – Zpráva o činnosti za rok 2019  tohoto zápisu. 

 

5) Zpráva o splnění úkolů z Valné hromady 2019 

Starosta jednoty informoval přítomné o stavu úkolů, které byly uloženy Valnou hromadou 

2019. Bylo konstatováno, že úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. 

 

6) Zpráva o hospodaření T.J. Sokol Mohelnice za uplynulé období. 

Bratr Jaroslav Švec přednesl zprávu o hospodaření za uplynulé období. Hovořil o hospodaření 

T.J. Sokol Mohelnice jako celku za rok 2019. Starosta 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 akci označil opravu fasády 

v atriu sokolovny. 

Dále starosta jednoty všechny přítomné seznámil s tím, že spotřeba energií je celkem stejná 

jako v roku 2018, což ukazuje na to, že se daří udržet spotřebu energií na co nejnižší úrovni. 

Přesto starosta zadal všem úkol, aby se stále 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: 1.937.102,73,-Kč 

Výnosy: 1.959.787,40,-Kč  

 

7) Zpráva mandátové komise. 

Předsedkyně mandátové komise sestra Hana Rozsypalová informovala VH, že bylo pozváno 

14 delegátů se 462 hlasy, přítomno je 10 delegátů, s počtem hlasů 424, což je 71% viz příloha 

2 – Zpráva mandátové komise a příloha 3 – Prezenční listina tohoto zápisu. Na základě 

tohoto výsledku bylo oznámeno, že VH je usnášeníschopná. 
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8) Zpráva kontrolní komise. 

Předseda kontrolní komise bratr Ladislav Karger přednesl zprávu kontrolní komise o 

výsledku kontroly hospodaření za rok 2019. 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 komise 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 účetní uzávěrku pro rok 2019.  

Na základě výše uvedeného starosta jednoty nechal hlasovat o schválení účetní uzávěrky za 

rok 2019. Svým hlasováním Valná hromada jednohlasně schválila účetní uzávěrku. 

9) Plán činnosti na rok 2020. 

Bratr Jaroslav Švec. seznámil přítomné s návrhem činnosti T.J. Sokol Mohelnice pro rok 

2020.  

Plán činnosti je samostatná příloha 6 – Plán činnosti na rok 2020 tohoto zápisu. 

10) Diskuse. 

První příspěvek měl starosta jednoty Jaroslav Švec, týkal se nutnosti zlepšit vzájemnou 

informovanost mezi oddíly, zlepšit propagaci  a dále podrobně informoval o struktuře sokola 

– jak by měl fungovat odbor všestrannosti a odbor sportu.  

Druhý příspěvek přednesla Tereza Strupková, která požádala přítomné, aby jí jako 

vzdělavatelce zasílali zprávy z jednotlivých akcí.  

Renata Semlerová požádala přítomné, aby jednotlivé oddíly provedly kontrolu evidence 

svých členů a případné změny jí nahlásily.  

Na základě výzvy Olomoucké župy požádal starosta o schválení daru ve výši 3.000,- Kč pro 

bratra Šenka ze Sokola Šumvald, který byl postižen přívalovými dešti a přišel o rodinný dům 

 

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 2019 

1.3.  Roční uzávěrku za zdaňovací období 2019 

1.4.  Plán činnosti na rok 2020 

1.5. Finanční dar 3.000,- Kč pro bratra Šenka ze Sokola Šumvald, který byl postižen 

přívalovými dešti a přišel o rodinný dům 
 

2. Valná hromada bere na vědomí 

 
2.1.  Zprávu kontrolní komise 

2.2.  Zprávu mandátové komise 
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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 rok 2020 

3.2.   Oddílům průběžně zajišťovat nábor nových členů 

3.3.   Výboru jednoty rozdělit část dotace Města Mohelnice do oddílů pracujících s 

           mládeží 

3.4.   Výboru jednoty a oddílům propagovat sokol v médiích, regionálním tisku 

3.5.   Výboru jednoty a oddílům sledovat nabídku dotačních programů a využívat  

           nabízených možností 

3.6. Připravit plán oprav a investic pro rok 2021 

3.7.           Udržet kladnou finanční bilanci 

3.8.           Předsedům oddílů vychovávat a připravovat nové cvičitele a trenéry 

3.9.           Předsedům oddílů provést kontrolu členské základny a doplnit chybějící údaje. 

 

Přečteno a schváleno valnou hromadou jednoty dne 23. 6. 2020 v 19:30 hodin v Mohelnici. 

 

Výsledek hlasování o schválení usnesení: jednohlasně schváleno 

 

12)Závěr 

Starosta poděkoval všem delegátům za aktivní a disciplinovaný přístup k jednání valné 

hromady, poděkoval hostům za účast a valnou hromadu ukončil. 

 

 

Zapsala:  Renata Semlerová   ……………………………………… 

 

 

Zápis ověřila:  Jitka Grygarová   ……………………………………… 

   

   

 

Starosta jednoty: Mgr. Jaroslav Švec  ……………………………………… 
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