TJ Sokol Radim z.s.

ZÁPIS
Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
SDRUŽENÍ
TJ SOKOL RADIM z.s.
ROK 201
Konaného dne: 23.3.2018
V zasedací místnosti: hospoda „U Růže“ v Radimi
Od:19:00
Do: 20:45
Počet členů: 145
Počet zúčastněných členů: 43
Sídlo: OÚ Radim, č.p. 8, 507 12 Radim
Spisová značka: L1573 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Identifikační číslo: 47 47 42 54
Právní forma: spolek
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PROGRAM :
1) Zahájení a přivítání hostů
2) Zvolení zapisovatele
3) Volba návrhové a mandátové komise
4) Zpráva předsedy
5) Zpráva oddílů o činnosti za rok 2017 (stolní tenis, ASPV,
volejbal)
6) Zpráva o hospodaření TJ za rok 2017
7) Zpráva revizní komise za uplynulý rok
8) Plán činnosti na rok 2018
9) Zpráva mandátové komise
10)
Diskuze
11)
Návrh usnesení
12)
Závěr
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1. Zahájení a přivítání hostů
Valnou hromadu zahájil Lukáš Karban a přivítal všechny přítomné členy,
zvláště pak pí. Brixiovou jako zástupce obce a nejstaršího zúčastněného člena p.
Legnera (88 let), který 16 let zastával funkci predsedy.

2. Zvolení zapisovatele
Jako zapisovatel byla navržena Petra Macáková.
Hlasování o zapisovateli:
Pro: 42
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 1
Zapisovatelem byla zvolena Petra Macáková

3. Volba návrhové a mandátové komise
Do návrhové komise byli navrženi: Militká Hana, Adolfová Jaroslava, Kinčlová
Alena
Hlasování o členech návrhové komise:
Pro: 40
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 3
Návrhová komise byla schválena.
Do komise mandátové byli navrženi: Karbanová Lenka, Jaroslav Sedláček ml.,
Radek Říha.
Hlasování o členech mandátové komise:
Pro: 40
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 3
Mandátová komise byla schválena

4. Zpráva předsedy
Zprávu za rok 2017 přednesla předsedkyně TJ Sokol Radim Štěpánka
Kořínková.
• Tři velmi dobře fungující oddíly – účas na okresních, krajských i
celostátních soutěží
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nově má letos oddíl stolního tenisu i žactvo
plně využívaný areál i tělocvična
snaha o vylepšování areálu a zázemí
s podporou OÚ položena nová podlaha a koupena nová kuchyňská linka i
pult pro točení piva
zažádáno o dotace z ČUS na turnaj v barevném volejbalu pro rok 2017 –
získána dotace 8000,zažádáno o dotace z MŠMT program VIII rok 2017 na rozvoj barevného
volejbalu v malé obci – zisk 50% žádané dotace – obdrženo 25 000,zažádáno o dotace z ČUS na turnaj v barevném volejbalu pro rok 22018 –
záporé vyrozumění
zažádáno o dotace z MŠMT program VIII „Můj klub“ - žádost na všechny
3 oddíly, celkově o 140 000,- - čekáme na vyrozumění
po dohodě s OÚ jsme se rozhodli o rozšíření haly, která je obsazena 7 dní
v týdnu a na šestkový volejbal je nevyhovující. Zpracování dokumentace
p. Jerolímek JCPRO, nová tělocvična má mít rozměry 12,5x22 m v zadní
části s přístavbou nářaďovny a posilovny. Vytápění bude řešeno tepelným
čerpadlem. Strop bude zvednut na 8m a celá tělocvična bude
zateplena.Stejná firma zpracovává projekt i na rekonstrukci sportovního
areálu. To by znamenalo rekonstrukci volejbalových kurtů, oplocení a
hřiště s umělým povrchem. Dotace na tělocvičnu by žádala obec z
MŠMT, dotace na hřiště TJ z MPMR. Spoluúčast 30% obec, 20% TJ.

Členská základna:
K 31.12.2017 jsme evidovali 154 členů.
Oddíl

Žáci/ žačky Dorostenci/ dorostenky Dospělí
(do 15ti let)
(15 – 18 let)
(nad 18 let)

Volejbal

26

1

40

Stolní tenis

1

2

11

Sport pro všechny

27

3

13

Jiná sportovní odvětví

0

1

12

Celkem

28

3

123

Celkem mládež/ dospělí 31
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5. Zpráva oddílů o činnosti za rok 2017 (stolní tenis, ASPV,
volejbal)
Zprávy přednesli za ASPV Štěpánka Kořínková, za oddíl stolního tenisu p.
Čermák a za oddíl volejbalu Radek Říha.
Zpráva ASPV:
• pořádán tradiční ples, dětský maškarní karneval, rej čarodějnic s pálením
ohně za hřbitovem
• okresní kolo zimního pětiboje ve Vysokém Veselí – účast 16ti dětí.
Natálka karbanová 1. místo, Lucie Drahoňovská 2. místo, Radek
Kulhánek 3. místo. Postup do krajského kola Z. Barochovská, A.
Nováková, N. Karbanová, L. Drahoňovská, V. Barochovský. Zde N.
Karbanová 3. místo, V. Barochovský 2. místo.
• Okresní kolo atletiky – účast 14ti dětí. N. Karbanová 3. místo, B. Říhová,
V. Barochovský, L. Drahoňovská vše 2. místo. 6 dětí postup do kraje. Zde
B Říhová 7., Natálka 9., Lucka 5., Vláďa Kříž 8., Vítek 4. Všichni přispěli
ve svých kategoriích ke druhým místům družstev Jičína.
• V květnu dětské sportovní odpoledne s překvapením – návštěva Moto
team Rallye Paříž- Dakar. Panové Suchý, Engel předvedli závodní osobní
vůz i motocykl.
• V červnu turnaj v malé kopané – 4 družstva, organizace J. Sedláček ml.,
škoda nízké účasti
• letní tábor Zbytky u Velkých Hamrů, 52 dětí, téma piráti
• červenec šipkový turnaj, nohejbalový turnaj pod vedením L. Krbana –
účast 10 týmů, vítě Valdice
• srpen pomoc při turnajích, posvícenský turnaj a letní zábava se skupinou
Prorok
• září – opět cvičí všechny složky, zájem je o cvičení pro malé děti ve věku
3-5 let, kterých chodí 8-10, přibyly nám děti ze Lháně.
• Poděkování trenérům za celoroční nelehkou práci
Zpráva oddílu volejbalu:
• v lednu tříkrálový turnaj trojic za účasti 16ti hráčů, zvítězilo družstvo L.
Kuby.
• Turnaj v barevném volejbalu v Lomnici nad Popelkou. Úspěch hlavně v
modrém volejbalu ve složení L. Drahoňovská, V. Barochovský, R.
Kulhánek.
• Velikonoční turnaj trojic za účasti 25 hráčů, vítězství teamu J. Krejcara.
• V květnu již tradiční turnaj v barevném volejbalu – velký počet družstev,
152 dětí, od rána se hrál žlutý a červený volejbal, odpoledne oranžový a
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modrý volejbal. O sladké odměny se postaral Pepa Rohlíček. Zisk dotace
na tuto akci pro rok 2017 8000,- z ČUSu.
Okresní přebor výsledky: žactvo 3., ženy A 3., 6eny B 5., muži 1. místo
posvícenský turnaj, účast 5 družstev, vítěz družstvo Šalina ze Dvora
Králové. Turnaj zakončen tradiční zábavou se skupinou Prorok. Turnaje
se zúčastnilo i družstvo z Nové Paky, které zde končilo týdenní
soustředění.
Deblové turnaje – losované muži 4 dvojice vítěz J. Macák, J. Tříška, ženy
5 dvojic. Rodinné – účast 2 dvojice mužů, 1 sméšené, 5 dvojic žen.
Účast týmu žen na charitativním turnaji pro Lukáška Oborníka v Lomnici
nad Popelkou
v prosinci Mikulášský turnaj za účasti 15 hráčů, vítez družstvo J. Vlka.
Muži – účast na turnji v Lomnici Nad Popelkou
v polovině soutěžního roku 2017-2018 – ženy Radim A 2., ženy Radim B
5., muži přazimují na 3. místě
barevný volejbal – turnaje v Nové Pace, Lázních Bělohradu, Hořicích,
Lomnici nad Popelkou. Jezdí se pravidelně s 10—12 dětmi. Žáci jsou
šikovní a jsou vidět pokroky, bohužel nedáme dohromady žákovský
šestkový tým, a proto jsme přihlásili čtyřkový ve složení . Drahoňovská,
V. Bajanová, V. Barochovský, R. Kulhánek.
Naše tělocvična je pro tréninky mužů, žen a staršího žactva nevyhovujíví,
protomuži jezdí trénovat do Lomnice, ženy a žactvo od ledna do nové
tělocvičny do Valdic

Zpráva oddílu stolního tenisu:
• při sestavování pevných soupisek pro dvě družstva dospělých se
nepodařilo přijmout J. Jiřiště
• družstvo A – nejvyšší okresní skupina, obhajoba v této třídě – J. Breuer,
K. Stříbrný, T. Myšík, P. Míka
• družstvo B – v průběhu soutěže na spodních příčkách pralesní ligy, v
úvodu sezony chyběl M. Šimek
• družstvo žactva v okresní soutěži pod vedením P. Míky – skončilo v
polovině tabulky – A. Dědková, B. Říhová, N. Karbanová, A. Míková
• pozvání na Velikonoční turnaj v pátek, s mnohaletou tradicí cca 40 letou

6. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2017
Zprávu přednesla pokladní TJ Martina Říhová. K 31.12.2017 jsme vykazovali
zisk 35.462,78 Kč, v pokladně 57 7158 Kč, účet Poštovní spořitelna 187 195,18
Kč.
Výroční schůze 2017

Stránka 6

TJ Sokol Radim z.s.

• Celkové náklady 400 317 Kč. Nejvyšší položkou je energie ( 60 339 Kč),
vybavení a pomůcky 14 406 Kč – dresy, sportovní nářadí a pomůcky pro
cvičení s dětmi i na volejbalové tréninky, 15 629 Kč - výměna
fotbalových sítí na brankách, pořízení postřikovače na trávník pro
fotbalové družstvo a lajnovačka – část financována z dotací MŠMT a
ČUS.
• Ceny pro děti a dospěléna turnajích – 12 006 Kč
• materiál na údržbu a úklid 5 831 Kč
• multifunkční tiskárna 3 699 Kč
• obnova nábytku v klubovně 47 476 Kč
• nákup zboží 99 899 Kč
• nájmy tělocvičen Lomnice a Jičín – 15 345 Kč
• startovné, registrační poplatky 8 470 Kč
• dary, dárkové balíčky a poukazy k jubileu apod – 1 222 Kč
• ostatní služby (školení, poštovné, občerstvení na valné hromadě 6 348 Kč
• vedení bankovního účtu 440 Kč
• výnosy celkem 403 684,59 Kč, nejvyšší položkou jsou tržby z občerstvení
116 152 Kč, 107 000 Kč letní tábor, startovné na pořádaných turnajích 11
100 Kč, pronájmy tělocvičny 39 500 Kč, sběr železného šrotu 9 460 Kč,
členské příspěvky 39 500 Kč příspěvek od České asociace Sport pro
všechny 970 Kč.
• ČUS dotace na turnaj v barevném volejbalu 8 000 Kč, VPA ( veřejně
prospěšné akce) od kraje 2 000 Kč, dotace MŠMT projekt Podpora a
rozvoj barevného volejbalu v malé obci 25 000 Kč, dotace z výnosu
loterií od obce 32 095 Kč, dotace od OÚ Radim 45 000 Kč – pokryla
náklady na elektrickou energii.
• Úroky od Poštoví spořitelny 15,59 Kč
Veškeré náklady a výnosy odpovídají plánu na uvedené období. Organizace
vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti.
Podrobnější informace o hospodaření organizace, výkazy zisku a ztrát a rozvaha
jsou k dispozici u hospodáře: Martiny Říhové.

7. Zpráva revizní komise za uplynulý rok
Kontrola hospodaření TJ Sokol Radim k 31.12.2017.
Kontrolu prováděli: Sedláčková Antonie, Marcela Danišová
Přítomni u kontroly: Říhová Martina – hospodář TJ
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Kontrola se zaměřila na vedení účetnictví a výběr členských příspěvků a stav
majetku základní organizace.
• TJ Sokol radim vede podvojné účetnictví na podkladě účetních dokladů.
Procházely jsme pokladní doklady, přijaté i vydané faktury, interní
doklady a bakovní výpisy. Rozdíly mezi stavem prostředků v pokladně a
na běžném účtu a stavem v účetním deníku nebyly zjištěny.
• Je prováděn výběr členských příspěvků. Byly zjištěny některé nedoplatky
od členů.
• Kontrolou bylo zjištěno, že stav účetní k uvedenému datu souhlasí se
stavem skutečným.
Stav na účtu u Poštovní spořitelny a.s. v Jičíně:
ke dni 1.1.2017 202 000,44 Kč, ke dni 31.12.2017 187 195,18 Kč
přijato 249 116, 74 Kč, vydáno 263 922 Kč
Stav hotovosti v pokladně:
ke dni 1.1.2017 16 954 Kč, ke dni 31.12.2017 57 718 Kč
přijato 175 952 Kč, vydáno 135 188 Kč

8. Plán činnosti na rok 2018
Plán činnosti předneslJ. Sedláček ml.
leden

Sokolský ples
Tříkrálový turnaj

únor

Dětský maškarní karneval

březen

Velikonošní turnaj žactva ve stolním tenise
Velikonoční turnaj dospělých ve stolním tenise
Turnaj trojic ve volejbale

duben

Jarní brigáda
Čarodějnice

květen

Turnaj čtveřic žactva
Turnaj žactva v barevném volejbal
Dětský den

Červen

Turnaj v malé kopané

červenec

Letní tábor
Turnaj v šipkách
Nohejbalový turnaj

srpen

Výpomoc při dřevěnickcý turnajích
Turnaj losovaných deblových dvojic
Turnaj rodinných deblových dvojic
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Posvícenský turnaj - zábava Prorok
září
říjen
listopad
prosinec

Mikulášský turnaj trojic
Vánoční turnaj žactva ve stolním tenise

celoročně

Účast na mistrovských soutěží ve volejbale, stolním tenisu a
ASPV

9. Zpráva mandátové komise
Zprávu přednesl J. Sedláček ml. Počet členů na výborové schůzi 43. Schůze je
usnášeníschopná.

10.

Diskuze

11.

Návrh usnesení

 Oddíl st. tenisu – poděkování Štěpánce za pomoc při turnajích – zajištěno
občerstvení apod
 R. Říha – na dětském dnu účast Olgy Roučkové na čtyřkolce – Dakar
 nutnost správce areálu – S. Kučera
 V. Nidrle – pomoc na turnajích – první víkend ano 100%, druhý víkend
ještě v jednání, bude vědět v 7/2018

Návrh na usnesení přednesla paní Hana Militká
Valná hromada
SCHVALUJE:
• volbu návrhové a mandátové komise
• zprávu předsedy o činnosti v roce 2017
• zprávy oddílů
• zprávu o hospodaření
• zprávu mandátové komise
• plán činnosti na rok 2018
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BERE NA VĚDOMÍ:
• zprávu revizní komise
UKLÁDÁ:
• účast v soutěžích Unie sportu, stolního tenisu a volejbalu dle možností
spolku
• dodržet plán činnosti na rok 2018
• uspořádat pravidelné turnaje a závody v rámci TJ
• vyvinout činnosti spojené s rozšířením haly a rekonstrukcí venkovní
sportovní plochy
Hlasování o návrhu valné hromady:
Pro: 43
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Návrh byl jednohlasně schválen

12.

Závěr

Lukáš Karban poděkoval všem zúčastněným členům.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

V Radimi, 23.3.2018

Macáková Petra

Kořínková Štěpánka

…………………………………
Zapisovatel

…………………………….
Ověřovatel
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