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Zápis z valné hromady TJ Sokol Roztoky u Prahy
konané dne 24. března 2014 v 18.00 hod v přísálí sokolovny

Valnou hromadu zahájil a vedl její jednání starosta jednoty br. Martin Švarc.
Počet zletilých členů jednoty ke dni konání valné hromady je 201. Výborem jednoty byl
stanoven klíč 1 : 20. Valné hromadě je v okamžiku zahájení přítomno celkem 24 členů
TJ, valná hromada je usnášeníschopná.
Hostem valné hromady byli starosta župy Jungmannovi br. Josef Cmíral, starosta Města
Roztoky Jan Jakob, prezident oddílu kopané SK Roztoky Tomáš Novotný a nájemce
Jaroslav Kolcun provozující oddíl Jujutsu v prostorách SVC.
Valná hromada schválila program jednání dle pozměňujícího návrhu takto:
1. Volba pracovního předsednictva a komisí
2. Zprávy starosty, hospodářky a revizní komise vč. čerpání rozpočtu 2013 a
schválení rozpočtu 2014
3. Zprávy oddílů
4. Rozprava
5. Usnesení VH

1. Volba pracovního předsednictva a komisí
Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení: br. P. Šturm, br. J. Krehnáč, br. J.
Tomiška. Předsedou návrhové komise byl zvolen br. J. Tomiška.
Valná hromada zvolila komisi mandátovou ve složení ses. Vanková a br. Hrubec.
Zapisovatelem valné hromady byl zvolen br. Křehnáč.

2. Zprávy starosty, hospodářky a revizní komise vč. čerpání
rozpočtu 2013 a schválení rozpočtu 2014
Zprávu starosty o činnosti jednoty v roce 2013 přednesl br. Martin Švarc. Informoval
účastníky VH o práci výboru, správě areálu a způsobech získávání finančních prostředků.
Zmínil úspěšné prohloubení spolupráce s vedením města Roztoky, zhodnotil fungování
spolupráce s nájemnicí paní Přikrylovou (restaurace Eiffel) a ocenil pomoc ze strany
starosty župy Jungmannovy br. J. Cmírala. V závěru zprávy starosta navrhl, aby byla
v budoucnu na spořicím účtu jednoty zachovávána finanční rezerva ve výše 250 000Kč,
která by měla posloužit k úhradě nejnutnější provozních výdajů v době, kdy nastanou
neočekáváné výpadky na straně plánovaných příjmů TJ.
Zprávu o hospodaření v roce 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 přednesla ses. Renáta
Kolářová, která pracovala v loňském roce jako hospodářka TJ. Podle zadání minulé VH
byl členům TJ již před valnou hromadou zaslán přehled plnění rozpočtu roku 2013 a
návrh nového rozpočtu, aby se s oběma dokumenty mohli členové TJ podrobně seznámit.
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I díky tomu byla diskuze nad minulým i aktuálním rozpočtem věcná a stručná. Starosta
br. Švarc nakonec doplnil informaci o výdajích a příjmech jednotlivých oddílů.
Zprávu kontrolní komise přednesl br. Jiří Tomiška. Konstatoval, že při podrobné kontrole
hospodaření neshledal závad a konstatoval, že účetnictví je vedeno přehledně a
průkazně. Stav pokladny a účtů jednoty souhlasí s údaji uvedenými ve zprávě o
hospodaření ses. Kolářové. Závěrem podal stručnou zprávu o inventarizaci majetku
Všechny výše zmíněné zprávy jsou přílohou tohoto zápisu.

3. Zprávy oddílů
Přítomní zástupci jednotlivých oddílů informovali ve svých zprávách účastníky valné
hromady o velikosti, fungování a sportovních výsledcích svých družstev:
-

Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu – br. Švarc

-

Zpráva o činnosti oddílu nohejbalu – br. Šturm

-

Zpráva o činnosti oddílů volejbalu – br. Šturm

-

Zpráva o činnosti odd. atletiky – br. Fr. Tomiška

-

Zpráva o činnosti odd. badminton muži – br. Häckl

-

Zpráva o činnosti odd. košíkové – br. J. Tomiška

Zprávy všech oddílů jsou přílohou tohoto zápisu.

4. Rozprava
S krátkým proslovem vystoupili během valné hromady tři její hosté:
J. Jakob – starosta města Roztoky
Pan starosta poděkoval všem členům TJ, kteří se podílí na provozu a vedení oddílů
roztockého Sokola. Ocenil ochotu věnovat svůj volný čas a své úsilí práci pro bezmála
600 obyvatel Roztok, kteří jsou členy naší jednoty a navštěvují pravidelně areál Sokola.
Za nejlepší důkaz uznání ze strany města směrem k členům TJ označil přidělení
jednorázové dotace ve výši 240 000 Kč na první etapu rekonstrukce sociálního zázemí.
Za vedení města pak přislíbil, že spolupráce mezi TJ Sokol Roztoky a Městem Roztoky
bude i v budoucnu pokračovat.
T. Novotný – prezident SK Roztoky
Zástupce oddílu kopané Tomáš Novotný krátce pohovořil o činnosti všech týmů SK
Roztoky, které trénují a hrají svá utkání v areálu Sokola. Vyzdvihl především pokračující
trend velkého zájmu ze strany mládeže. Ocenil spolupráci mezi výborem TJ a oddílem
kopané a přislíbil pokračovat ve společné snaze o zvelebování fotbalového hřiště a k
němu přilehlých prostor v areálu TJ.
J. Cmíral – starosta Sokolské župy Jungmannovy
Starosta Župy Jungmannovi Josef Cmíral se s účastníky VH podělil o zkušenosti
s fungováním dalších jednot naší župy, především ve vztahu k získávání financí. Za
správnou označil snahu výboru TJ pokusit se v budoucích letech o získání dotací plynoucí
z fondů Evropské Unie prostřednictvím místní akčních skupin (MAS). Při získávání dotací
vyžadující spoluúčast žadatele nabídl možnost bezúročné půjčky ze strany ČOS.
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Při hodnocení sportovní činnosti poprosil vedoucí oddílu všestrannosti o maximální možné
zapojení mládeže do pořádaných závodů a poděkoval všem roztockým sokolům za
vzornou sportovní reprezentaci župy. Oddílu stolního tenisu jmenovitě popřál úspěch ve
snaze probojovat se do ligové soutěže.
Závěrem poděkoval členům vedení roztockého Sokola za činnost, kterou vykonávají, a
popřál mu úspěch do příštích let.

Všeobecná rozprava
V rozpravě vystoupili: br. J. Tomiška, br. Fr. Tomiška, br. J. Prokeš, ses. R. Kolářová, br.
M. Švarc, ses. M. Sasková, br. M. Pöschl, T. Novotný, br. J. Cmíral
Velká část rozpravy byla věnována provozu sportovně vzdělávacího centra (SVC), resp.
zefektivnění jeho provoz a optimalizaci provozních nákladů. Starosta M. Švarc zmínil
možné způsoby provozu a využití SVC, z nichž dva byly přítomnými shledány jako
nejefektivnější. Buď kompletní pronajmutí jedinému nájemníkovi, který bude platit
relativně nízké nájemné v řádu jednotek tisíc za měsíc a bude sám hradit provozní
náklady objektu. Druhou možností je stávající způsob, tedy pronájem „per partes“
většímu množství subjektů. Ses. Sasková informovala o záměru podání žádosti o dotaci
v Nadaci ČEZ, z níž by bylo zaplaceno zateplení objektu a dosáhlo se tím snížení
provozních nákladů.
Dalším bodem rozpravy byla problematika vytápění hlavní budovy sokolovny. Br. J.
Tomiška podal zprávu o stavu, údržbě a provozu regulačního systému kotelny, který
překročil svou plánovanou životnost. Po provedení revize a nezbytných oprav je systém
momentálně funkční, je však třeba v budoucnu počítat s investicí do celkové
rekonstrukce regulačního systému.
Hospodářka ses. Kolářová informovala VH o změnách, které se týkají nového Občanského
zákoníku. Tuto informaci doplnil také starosta SŽJ br. Cmíral a přislíbil zaslat všechny
informace nutné pro fungování TJ.
Zástupci oddílu atletiky během rozpravy vyzvali ústy br. Františka Tomišky oddíl kopané
k dodržování dohodnutého rozvrhu hodin při využívání fotbalového hřiště. K výzvě se
připojil i starosta M. Švarc, který zároveň vyjádřil své přesvědčení o nezbytnosti
koexistence oddílu atletiky a oddílu kopané v areálu TJ. Přítomný zástupce SK Roztoky
Tomáš Novotný slíbil, že oddíl kopané bude v maximální možné míře dbát dodržování
nájemní smlouvy včetně rozvrhu hodin a o všech nestandardních akcích oddílu kopané
včas informovat výbor TJ a oddíl atletiky.

5. Usnesení valné hromady
Br. Švarc požádal předsedu návrhové komise br. Jiřího Tomišku o přečtení návrhu
usnesení VH. Tento návrh byl valnou hromadou poté odsouhlasen v následujícím znění:
Valná hromada schvaluje:
-

zprávu výboru o činnosti a o hospodaření jednoty za r. 2013

-

zprávu o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek za r. 2013

-

plán činnosti a rozpočet na r. 2014 (viz příloha)

-

zprávu kontrolní komise
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Valná hromada bere na vědomí:
-

zprávu mandátové komise

-

zprávu starosty

-

zprávu hospodářky

-

zprávu matrikářky o členské základně

-

zprávy jednotlivých oddílů

Valná hromada ukládá výboru jednoty
- zajistit udržitelný stav areálu TJ Sokol Roztoky u Prahy
- získávat dotace z vyhlášených dotačních titulů na rekonstrukci sokolovny a areálu
- spolupracovat s Městem Roztoky i dalšími neziskovými organizacemi
- prezentovat TJ Sokol navenek
- oslovovat sponzory
- co nejefektivněji využívat SVC
- udržovat min. finanční rezervu 250 000 Kč
- povinnost oddílů předkládat čtvrtletní vyúčtování
- v roce 2014 průběžně sledovat výdaje a příjmy
- dojednat nájemní smlouvu se ZŠ Roztoky o pronájmu tělocvičny
Na závěr valné hromady vyslovil starosta jednoty br. Švarc osobní poděkování náčelnici
ses. Martině Saskové za její každodenní práci pro TJ a nezištnou pomoc při řešení
problémů spojených s fungováním jednoty.
Přílohy
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

zápisu:
č. 1 - Zpráva
č. 2 - Zpráva
č. 3 - Zpráva
č. 4 - Zprávy

starosty
o hospodaření v roce 2013 a rozpočet na rok 2014
kontrolní komise
oddílů o své činnosti v roce 2013

V Roztokách, dne 24. 3. 2014

Zapisovatel: br. J. Křehnáč

Starosta: br. M. Švarc

Předseda návrhové komise: br. J. Tomiška

Členové návrhové komise: br. P. Šturm
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