Zápis schůze z řádné Valné hromady TJ Lokomotiva Rakovník z.s. konané
dne 7.9.2017
Přítomni dle presenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.
Program:
1.
Zahájení
2.
Návrh a volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, osob
pověřených sčítáním hlasů
3.
Zpráva o hospodaření a činnosti TJ za rok 2016 a 1. pol. roku 2017 do 30.6.2017
4.
Zpráva o činnosti klubů a oddílů TJ (zástupce klubu / oddílu na VH)
5.
Zpráva revizní komise
6.
Projednání návrhu VV pro VH o rozdělení finančních prostředků TJ na sportovní činnost klubům a
oddílům v říjnu 2017 a únoru 2018 dle stanovených kritérií a tabulky rozdělení finančních prostředků
7.
Diskuse
8.
Návrh usnesení
9.
Závěr
1.

2.

Zahájení
Valnou hromadu (dále i VH) svolal Výkonný Výbor (dále i VV) TJ Lokomotiva Rakovník z.s. na
•
7.9.2017 od 18:00 hod. do salonku restaurace U Černého orla.
Valnou hromadu zahájil a řídil předseda TJ Lokomotiva Rakovník z.s. Miroslav Koloc. Přivítal
•
přítomné i hosty a informoval je o plánovaném průběhu a následném občerstvení. Informoval o
programu Valné hromady a přednesl ke schválení program VH ve znění dle předchozího
schválení VV
Jako host se VH zúčastnila p. Irena Lehárová za Okresní unii sportu Rakovník z.s.
•
Hlasování o programu Valné hromady
•
Pro 22, Proti 0, Zdrželi se 0
•
SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ
•
Návrh a volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, osob
pověřených sčítáním hlasů
Dle přiloženého návrhu hlasováno o celkovém návrhu složení
•
mandátová komise
•
▪
Předseda: Tomáš Andrt
▪
Členové: Monika Dobrá, Jitka Mullerová
návrhové komise
•
▪
Předseda: Jiří Dušek
▪
Členové: Daniel Klaban, Jaroslav Satranský
volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
•
▪
Zapisovatel: Radek Hégr
▪
Ověřovatelé: Jiří Gaňo, Petr Suk
Hlasování
•
▪
Pro 22, SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ

3.

Zpráva o hospodaření a činnosti TJ za rok 2016 a 1. pol. roku 2017 do 30.6.2017
Zprávu o hospodaření TJ Lokomotiva a výsledku hospodaření přednesl hospodář Martin
•
Kettner. Informoval o položkách příjmů a výdajích, personálních změnách a získaných dotacích.
Návrh: Valná hromada schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření do fondu
•
provozních prostředků
Hlasování
•
▪
Pro 22, SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ
Zprávu o činnosti TJ Lokomotiva přednesl předseda Miroslav Koloc. Informoval o opravách
•
budovy Sokolovny a stavu jejich řešení. Vytvoření nových skladových prostor v přízemí v
sousedství zrcadlového sálu. Vytvoření rozvrhu užívání Tyršova a Jandačova sálu. O proběhlé
rekonstrukci šaten v budově Sauny.
Dále informoval, že v aktuálním týdnu schválilo zastupitelstva města Rakovník prodej pozemků v
sousedství Sauny jejímu nájemci za účelem umožnění rekonstrukce a zajištění dopravní
přístupnosti objektu při následném provozu.
Následně informoval o průběhu renovace šaten v objektu Sauny podrobněji Jiří Dušek.
•
Návrh: Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti TJ za rok 2016 a 1. pol. roku
•
2017 do 30.6.2017 vč. výroční zprávy
Hlasování
•
▪
Pro 22, SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ

4.

Zpráva o činnosti klubů oddílů TJ (zástupce klubu / oddílu na VH)
Zástupci oddílů informovali o své činnosti, výsledcích, členské základně i problémech a
•
výzvách se kterými se potýkají.
M. Koloc požádal tyto zástupce, aby své zprávy doplnily o návrhy, požadavky a potřeby k
•
následnému projednání na VV.
Zástupci byly předneseny tyto bod podněty:
•
ASPV: prostřednictvím TJ Lokomotiva zveřejnění zájmu o získání cvičitelky pro děti
•
Atletika: výměna písku s odpovídající kvalitou na doskočišti
•
Cyklistika: příspěvek na týmový stan
•
KČT: pronájem Sokolovny za stejných podmínek
•
Kulturistika: pro čtveřici kulturistů v přípravě umožnit víkendové využití posilovny
•
Stolní tenis: zlepšit spodní sál z pohledu osvětlení. Při turnaji jsou na osvětlení
•
stížnosti a znemožňuje pořádání akcí pro vyšší soutěže.
Šachy: možnost využití prostor Sokolovny
•
M. Koloc následně informoval zúčastněné o pozitivní úpravě způsobu přidělování příspěvků
•
na sport kterou odhlasovalo zastupitelstvo města Rakovník.
Návrh: Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti klubu a oddílů
•
Hlasování
•
▪
Pro 22, SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ

5.

Zpráva revizní komise
Předseda revizní komise p. Holý přednesl zprávu o provedených kontrolách. Kontrola platby
•
faktur a placení členských příspěvků, dohody o provedení práce, evidence pracovní doby, stav
pokladny a fyzický stav. Následující kontrola, stav pokladny odpovídal, provedena kontrola
stravenek, faktur, vše odpovídalo vyjma 2 faktur které byly uhrazeny až následně po výzvě.
Návrh: Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise
•
Hlasování
•
▪
Pro 22, SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ

6.

7.

Projednání návrhu VV pro VH o rozdělení finančních prostředků TJ na sportovní činnost klubům a
oddílům v říjnu 2017 a únoru 2018 dle stanovených kritérií a tabulky rozdělení finančních prostředků.
Vzhledem k dostatečnému projednání návrhu na předchozích VV a v rámci oddílů a klubů
•
nebyly k návrhu dotazy ani připomínky.
Tabulka rozdělení finančních prostředků je přílohou tohoto zápisu.
•
Návrh: Valná hromada schvaluje návrh VV na rozdělení finančních prostředků TJ na sportovní
•
činnost klubům a oddílům v říjnu 2017 a únoru 2018 dle stanovených kritérií a tabulky rozdělení
finančních prostředků.
Hlasování
•
▪
Pro 21, Proti 0, Zdrželi se 1 (Petr Suk)
▪
SCHVÁLENO
Diskuse
•
•

•
•

Miroslav Koloc poděkoval p. Ireně Lehárové (host, ČUS) za pomoc se získáváním dotací a
podporu sportovní činnosti.
Irena Lehárová informovala o činnosti ČUS a trestním stíhání jejích zástupců, z důvodu
údajného ovlivňování rozdělování dotace Programu 3, přičemž však neměli rozhodovací
pravomoc nýbrž pouze poradní a Programu 8, kdy tyto peníze jsou přesměrovány z dřívějšího
přidělení Olympijskému výboru, který policejní vyšetřování inicioval.
p. Holý poděkoval p. Lehárové za metodickou pomoc.
p. Satranský upozornil, že TJ Lokomotiva nemá webovou stránku. Bylo by vhodné, aby měla
statickou stránku se základními informacemi, zápisy výboru, kontakty a informacemi.
p. Lehárová doplnila, že jako součást podmínek dotací je i na webových stránkách
•
uvést informaci o obdržení dotace Programu 8
M. Koloc navrhl, aby se řešením této záležitosti zabýval VV
•

8.

Návrh usnesení
Dle mandátové komise je přítomno 22 zástupců z 30 pozvaných. Valná hromada je
•
usnášeníschopná.
Návrh usnesení VH schválila:
•
Zprávu o hospodaření a činnosti TJ za rok 2016 a 1. pol. roku 2017 do 30.6.2017 vč.
•
výroční zprávy
Převedení kladného výsledku hospodaření do fondu provozních prostředků
•
Zprávu o činnosti klubů a oddílů TJ Lokomotiva Rakovník z.s. podaná zástupci klubů a
•
oddílů na VH
Zprávu revizní komise
•
Návrhu VV pro VH o rozdělení finančních prostředků TJ na sportovní činnost klubům
•
a oddílům v říjnu 2017 a únoru 2018 dle stanovených kritérií a tabulky rozdělení finančních
prostředků.
Hlasování
•
▪
Pro 22, SCHVÁLENO JEDNOHLASNĚ

9.

Závěr
•
•

Předseda TJ Lokomotiva Rakovník z.s. Miroslav Koloc poděkoval přítomným za jejich účast
Předseda konstatoval ukončení valné hromady

Součástí zápisu jsou tyto přílohy:
Prezenční listina
•
Tabulka rozdělení finančních prostředků pro projednání návrhu VV pro VH o rozdělení finančních
•
prostředků TJ na sportovní činnost klubům a oddílům v říjnu 2017 a únoru 2018 dle stanovených
kritérií a tabulky rozdělení finančních prostředků.

