TJ Sokol Radim z.s.

ZÁPIS
Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
SDRUŽENÍ
TJ SOKOL RADIM z.s.
ROK 2016
Konaného dne: 7.4.2017
V zasedací místnosti: hospoda „U Růže“ v Radimi
Od:19:00

Do: 21:00

Počet členů: 153

Počet zúčastněných členů: 47

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

PROGRAM :
1) Zahájení a přivítání hostů
2) Volba návrhové a mandátové komise, volba zapisovatele
3) Zpráva předsedy
4) Zpráva oddílů o činnosti za rok 2016 (stolní tenis, ASPV, volejbal)
5) Zpráva o hospodaření TJ za rok 2016
6) Zpráva revizní komise za uplynulý rok
7) Plán činnosti na rok 2017
8) Zpráva mandátové komise
9) Diskuze
10)
Návrh usnesení
11)
Závěr
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1. Zahájení a přivítání hostů
Valnou hromadu zahájil Lukáš Karban.

2. Volba návrhové a mandátové komise, volba zapisovatele
Do návrhové komise byli navrženi: T. Myšík, M. Šimek, J. Jiřiště
Hlasování o členech návrhové komise:
Pro: 44
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 3
Návrhová komise byla schválena.
Do komise mandátové byli navrženi: H. Militká, J. Kořínek, L. Holmanová
Hlasování o členech mandátové komise:
Pro: 44
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 3
Mandátová komise byla schválena
Jako zapisovatel byla navržena Petra Macáková.
Hlasování o zapisovateli:
Pro: 46
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 1
Zapisovatelem byla zvolena Petra Macáková

3. Zpráva předsedy
Zprávu za rok 2016 přednesla předsedkyně TJ Sokol Radim z.s. Štěpánka
Kořínková.
• Poděkování cvičitelům.
• Obnovení žákovského oddílu stolního tenisu pod vedením Lukáše
Karbana.
• Pravidelná účast v okresních soutěžích, závodníci postupují i do kol
krajských a celostátních.
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• Snaha o vylepšování areálu – dokončení střechy nad zvětšeném
ochoze (p. Petřík) – lepší zázemí pro pořádání sportovních i
společenských akcí.
• Pomoc při šipkovém turnaji – k příležitosti životního jubilea
Ctibora Klampára, zakládajícího člena radimského šipkařského
družstva. Turnaj byl zároveň charitativní akcí pro Stacionář
Kamarád.
• Po mnoha letech se z důvodu neúčasti neuspořádal žádný deblový
turnaj.
• Úspěšné podání žádosti Sportuj s námi, dotace a dobrá spolupráce s
OÚ, další žádost o dotace v jednání (MŠMT).
• Položení nové podlahy v klubovně. Obnovení interiéru – nová
kuchyň i pult pro točení piva.
Členská základna:
K 31.12.2016 jsme evidovali 153 fyzických členů.
Oddíl

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

Volejbal

23

Stolní tenis
Sport pro všechny

25

Jiná sportovní odvětví
Celkem

48

1

37

3

12

7

9

4

107

15

165

Celkem mládež/ dospělí

63/165

4. Zpráva oddílů o činnosti za rok 2016. (stolní tenis, ASPV,
volejbal)
Zprávy přednesli za ASPV Štěpánka Kořínková, za oddíl stolního tenisu
J. Čermák a za oddíl volejbalu Radek Říha.
Zpráva ASPV:
• Sokolský ples, dětský maškarní ples – hojná účast, čarodějnický rej
na hřišti a pálení ohně u Říhů.
• Zimní pětiboj – 4 děti postoupily do krajského kola. Radek
Kulhánek 12., Zdenička Barochovská 8., Vítek Barochovský 6.,
Natálka Karbanová 3. místo.
Výroční schůze 2016

Stránka 3

TJ Sokol Radim z.s.

• Brigáda v dubnu – úprava kurtů, natírání laviček, úklid areálu.
• Květen – okresní kolo atletiky, účast 17ti dětí, nejmladší kategorie
(nepostupuje do krajského kola) Zdenička Barochovská 1. místo,
Adélka Nováková 3. místo. 5 dětí postoupilo do krajského kola.
Zde Bára Říhová 11., družstvu Jičína pomohla ke třetímu místu,
stejně jako Láďa Kříž. Vítek Barochovský 4. místo, Lucka
Drahoňovská 7. a přispěla k 1. místu ve družstvech. Natálka
Karbanová 3. místo a postup do celostátního kola. S družstvem
Jičína vybojovala ještě jednu bronzovou medaili. Do celostátního
kola v Třebíči postoupil po onemocnění jednoho závodníka Vítek
Barochovský. Zde Natálka 9. místo a Vítek 16. místo. Pomohli
zisku poháru pro nejlepší kraj.
• Letní tábor – Přední Zbytky, účast 60ti dětí, v duchu Harryho
Pottera.
• Turnaj v nohejbale – účast 12ti dvojic, vítězství družstva z Valdic
před domácími.
Zpráva oddílu volejbalu:
• Tříkrálový turnaj trojic za účasti 18ti hráčů. Zvítězilo družstvo J.
Krejcara.
• Účast na několika turnajích v barevném i šestkovém volejbalu.
• Ženy v březnu dohrály soutěž AVL v Lomnici nad Popelkou.
Skončily na 8. místě.
• Velikonoční turnaj trojic za účasti 21 hráčů. Zvítězilo družstvo Č.
Hátleho.
• Květen – turnaj v barevném volejbale. Účast 67 týmů, cca 142
malých volejbalistů. Turnaj se hrál na dvou volejbalových kurtech a
třech kurtech na trávě.
• Výsledky okresního přeboru – muži 3. místo, ženy A 4. místo, ženy
B 5. místo.
• Posvícenský turnaj – 11 družstev. Zvítězilo družstvo Užgorod z
Lázní Bělohradu. Turnaj byl zakončen tradiční zábavou se
skupinou Prorok.
• Pro nízký zájem se nepodařilo zorganizovat ani jeden deblový
turnaj.
• Mikulášský turnaj za účasti 18ti hráčů. Vítězem se stalo družstvo
Jirky Čermáka.
• V necelé polovině soutěžního ročníku 2016/2017 (na jaře se bude
dohrávat jedno podzimní kolo) jsou hráčky Radim A na 2. místě,
Radim B na 5. místě a muži na 1. místě.
• Barevný volejbal má za sebou turnaje v Nové Pace, Lázní
Bělohradu, Hořicích a v Lomnici nad Popelkou. Jezdíme pravideně
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s 10-12 dětmi. Od října jsme přidali volejbalovou přípravku, kam
chodí cca 10 dětí. V dubnu některé zapojíme do žlutého volejbalu.
Zpráva oddílu stolního tenisu:
• Družstvo A – obhajoba účasti v nejvyšší okresní třídě. V neměné
sestavě obhajoba 9. místa (Jan Breuer, Karel Stříbrný, Tomáš
Myšík, Pavel Míka).
• v tzv. pralesní lize obsazeno 6. místo (Milan Šimek, Josef Čermák,
Jiří Kalenský, Dušan Vrabec, Pepa Barochovský, 1x výpomoc
Roman Klouza).
• Dorostenci - s podporou hostujícího Tomáše Vraštila obsadili 4.
místo. Po celý průběh soutěží se drželi na předních pozicích.
• Změna v nadcházející sezoně – použití nových míčků (plných).
Minimální cena jednoho míčku je od 30,- Kč.

5. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2016
Zprávu přednesla pokladní TJ Martina Říhová.
TJ Sokol Radim v průběhu roku financovala svoji činnost hlavně z tržeb z
občerstvení, dotací a členských příspěvků. Největší výdaje jsou za elektrickou
energii, nákup občerstvení, údržbu zařízení (antukové kurty, opravy), vodné,
nájemné.
Organizace dosáhla kladného hospodaření:
• Náklady celkem 198 352 Kč
• Výnosy celkem 254 621,22 Kč
• Hospodářský zisk celkem 56 269,22 Kč
Veškeré náklady a výnony 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.

6. Zpráva revizní komise za uplynulý rok
Kontrola hospodaření TJ Sokol Radim k 31.12.2016 byla provedena 4.4.2017.
Kontrolu prováděli: Sedláčková Antonie
Přítomni u kontroly: Říhová Martina – hospodář TJ
Pokladní doklady jsou v pořádku, jsou vedeny přehledně. Pohyby v pokladně i
na účtě jsou řádně podloženy doklady. Rozdíly nebyly zjištěny.
Zkontrolovány: pokladní doklady, faktury vydané/ přijaté, interní doklady,
bankovní výpisy.
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7. Plán činnosti na rok 2017
Plán činnosti přednesla Štěpánka Kořínková
leden

Sokolský ples

únor

Dětský maškarní karneval

březen
duben

Velikonoční turnaj dospělých ve stolním tenise
Turnaj trojic ve volejbale

květen

Turnaj žactva v barevném volejbal

červen

Turnaj v nohejbalu

červenec

Letní tábor
Trojboj

srpen

Výpomoc při dřevěnickcý turnajích
Turnaj losovaných deblových dvojic
Turnaj rodinných deblových dvojic
Posvícenský turnaj

září

Fotbalový turnaj

říjen
listopad

Turnaj trojic ve volejbale

prosinec

Vánoční turnaj trojic ve volejbale

celoročně

Účast na mistrovských soutěží ve volejbale, stolním tenisu a
ASPV

8. Zpráva mandátové komise
Zprávu přednesla Hana Militká. Počet členů na výborové schůzi 47. Schůze je
usnášeníschopná.

9. Diskuze

 Jarní brigáda na hřišti 22.4.2017 od 9:00, současně proběhne i sběr
železného šrotu.
 Rekonstrukce nové podlahy a kuchyně – možnost prohlídek.
 Dále vystoupili p. Hála, p. Legner, p. Kořínek, p. Říha, p. Nidrle

10.

Návrh usnesení

Návrh na usnesení přednesl Tomáš Myšík.
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Návrh usnesení valné hromady TJ Sokol Radim z.s. konané dne 7.4.2017:
Valná hromada schvaluje:
• volbu návrhové a mandátové komise
• zprávu předsedy
• zprávy oddílů
• zprávu o hospodaření
• plán činnosti na rok 2017
• zprávu mandátové komise
Valná hromada bere na vědomí:
• zprávu revizní komise
Valná hromada ukládá:
• účast v soutěžích Unie sportu, stolního tenisu a volejbalu dle možnosti
spolku
• dodržet plán činnosti na rok 017
• uspořádat pravidelné závody a turnaje v rámci TJ
Hlasování o návrhu valné hromady:
Pro: 47
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Návrh byl jednohlasně schválen

11.

Závěr

Lukáš Karban poděkoval všem zúčastněným členům.
------------------------------------------------------------------------------------------------V Radimi , 7.4.2017
Macáková Petra

Kořínková Štěpánka

…………………………………
Zapisovatel

…………………………….
Ověřovatel
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