TJ Sokol Radim

ZÁPIS Z VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY
SDRUŽENÍ TJ SOKOL RADIM
ROK 2015
Konaného dne: 19.1.2016
V zasedací místnosti: hospoda „U Růže“ v Radimi
Od: 19:00
Do: 21:15
Počet zúčastněných členů: 82
Spisová značka: L1573 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Identifikační číslo: 47 47 42 54
Právní forma: spolek
PROGRAM :
1) Zahájení
2) Volba návrhové, mandátové, volební komise a volba zapisovatele
3) Zpráva předsedy
4) Zpráva oddílů o činnosti za rok 2015
5) Zpráva o hospodaření TJ
6) Zpráva revizní komise
7) Plán činnosti na rok 2016
8) Schválení úprav stanov
9) Diskuze
10)
Zpráva mandátové komise
11)
Volba kontrolní komise a volba výboru
12)
Zpráva návrhové komise
13)
Závěr
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1. Zahájení
Valnou hromadu zahájil Karel Stříbrný. Přivítal všechny přítomné členy a
seznámil je s programem schůze.
Uctila se památka členů p. Hanyše a p. Linka.
2. Volba návrhové, mandátové, volební komise a volba zapisovatele
Jako zapisovatel byla navržena Petra Macáková.
Hlasování o zapisovateli:
Pro: 81
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 1
Zapisovatelem byla zvolena Petra Macáková
Do návrhové komise byli navrženi: Hana Militká, Pavla Malá a Čestmír Hátle.
Hlasování o členech návrhové komise:
Pro: 79
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 3
Návrhová komise byla schválena.
Do komise mandátové byli navrženi: Václav Nidrle, Marcela Danišová a
Jaroslav Jiřiště.
Hlasování o členech mandátové komise.
Pro: 79
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 3
Mandátová komise byla schválena.
Do volební komise byli navrženi: Jarmila Adolfová, Lenka Holmanová a Jiří
Macák.
Hlasování o členech volební komise.
Pro: 79
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 3
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Volební komise byla schválena.
3. Zpráva předsedy
Zprávu přednesla předsedkyně TJ Sokol Radim Štěpánka Kořínková:
 Dokončení rozšíření ochozu u klubovny a jeho zastřešení
 Sokolský ples – nižší zisk ( menší prodej lístků, vyšší částka
za hudbu)
 Vybílení chodeb, šaten a sociáního zařízení. Pomoc od OÚ
 V letních měsících se vyskytl problém s toaletami v klubovně
– neodtékají. Provedena kontrola a oprava podzemního
vedení.
Členská základna:
K 31.12.2015 jsme evidovali 192 členů.
Oddíl

Děti
Mládež
(do 15ti (15-18 let)
let)

Dospělí
(nad 18 let)

Volejbal

0

0

40

Stolní tenis

1

4

13

ASPV

8

6

8

Ostatní

1

4

107

Celkem

10

14

168

4. Zpráva oddílů o činnosti
Zprávy přednesli za ASPV a volejbal Štěpánka Kořínková, za stolní tenis Josef
Čermák.
Stolní tenis:
3 družstva v okresní soutěži: družstvo A, B, mládež (dorostenci + žáci)
Tabulka – sezona 2014/2015:
Družstvo A
2. místo okresní skupiny B – postup do nejvyšší skupiny A
Družstvo B

3. místo ( z 18ti mužstev)

Mládež

8. místo ( z 16ti družstev)
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Sezona byla pro stolní tenis v Radimi úspěšná. Jičínský okres v rámci celé ČR je
na jednom z předních míst. V okresních pravidlech je určeno, že každý klub
hrající soutěž 1., 2. a 3. výkonnostní skupiny musí mít alespoň jedno družstvo
mládeže.
Volejbal:
 Tradiční letní akce – turnaje, deblový turnaj (jen muži, ženy se nesešly),
Posvícenský turnaj – vydařený
 tréninky barevný volejbal – max. početní obsazenost, nově přípravka
(cvičení pro malé děti) v pátek od 17,00 do 18,30 - děti od 3. roku + 1.
třída
 soutěže: muži, ženy, žactvo (barevný volejbal)
ASPV:
 účast na okresních a krajských soutěžích dětí v pětiboji
 krajský pětiboj, který se konal v sobotu 21.3.2015. Medajle získalo 8 dětí:
4x zlato, 1x stříbro, 3x bronz
 uspořádán maškarní ples pro děti, čarodějnický rej, dětský den, drakiáda
ve spolupráci s místní ZŠ a MŠ
 Dětský letní tábor ve Zbytkách – vhodné zázemí, plánováno také pro rok
2016
5. Zpráva o hospodaření TJ
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 hspodaření. Veškeré náklady a výnoy 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 31.12.2015.
Kontrolu prováděli: Sedláčková Antonie
Přítomni u kontroly: Říhová Martina – hospodář TJ
Kontrola se zaměřila na vedení účetnictví a výběr členských příspěvků a odvod.
Účetnictví je vedeno v peněžním deníku TJ na pokladně účetních dokladů.
Rozdíly mezi stavem prostředků v pokladně a na běžném účtu a stavem v
peněžním deníku nebyly zjištěny. Je prováděn výběr členských příspěvků. Byly
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zjištěny některé nedoplatky od členů. Kontrolou bylo zjištěno, že stav účetní k
uvedenému datu souhlasí se stavem skutečným.
Stav na účtu ke dni 31.12.2015 u Poštovní spořitelny a.s. V Jičíně je 68 570,88
Kč, stav na termínovaném účtu u Komerční barny a.s. V Jičíně je ke dni
31.12.2015 34 136,77 Kč, stav hotovosti v pokladně ke dni 31.12.2015 je 48 390
Kč.
7. Plán činnosti na rok 2016
Plán činnosti přednesla Marcela Danišová.
leden

Sokolský ples

březen

Dětský maškarní karneval

duben

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

květen

Turnaj žactva v barevném volejbalu

červen

Turnaj v nohejbalu

červenec

Letní tábor
Trojboj

srpen

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

září

Fotbalový turnaj

listopad

Turnaj trojic ve volejbale

prosinec

Vánoční turnaj trojic ve volejbale

celoročně

Účast na mistrovských soutěží ve volejbale, stolním tenisu a
ASPV

8. Schválení úprav stanov
Seznámení s úpravami a hlasování o změně stanov.
Hlasování o změně stanov:
Pro: 82
Proti:0
Zdrželi se hlasování:0
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Změny ve stanovách byly odsouhlaseny.
9. Diskuze
V diskuzi vystoupil bývalý předseda TJ Sokol Radim Zdeněk Legner a dále p.
Václav Nidrle.
10.
Zpráva mandátové komise
Zprávu přednesla Marcela Danišová. Počet členů na výborové schůzi 82. Schůze
je usnášeníschopná.
11.

Volba kontrolní komise a volba výboru
 Volba výkonného výboru.
Volební komise navrhuje volit všechny členy výkonného výboru najednou.
Navrženými členy jsou:
Martina Říhová
Petra Macáková
Štěpánka Kořínková
Pavel Míka
Petr Kořínek
Lukáš Karban
Karel Stříbrný
Hlasování o členech výkonného výboru:
Pro: 75
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 7
Výkonný výbor byl schválen.
 Volba kontrolní komise
Volební komise navrhuje volit všechny členy kontrolní komise najednou.
Navrženými členy jsou:
Antonie Sedláčková
Marcela Danišová
Milan Šimek
Hlasování o členech kontrolní komise:
Pro: 79
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 3
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Byla zvolena nová kontrolní komise.
12.
Zpráva návrhové komise
Návrh na usnesení přednesla paní Hana Militká.
Návrh usnesení valné hromady TJ Sokol Radim konané 19.1.2016
Valná hromada schvaluje:
 zprávu předsedy
 zprávy oddílů
 zprávu o hospodaření
 nový název spolku TJ Sokol Radim z.s.
 sídlo spolku
 úpravu stanov
Valná hromada bere na vědomí:
 zprávu revizní komise
Valná hromada ukládá:
 předat veškeré potřebné dokumenty u Krajského soudu v Hradci Králové
 účastnit se soutěží okresního přeboru ve volejbale a stolním tenise
 účastnit se soutěží Unie sportu pro všechny
 uspořádat pravidelné závody a turnaje v rámci TJ
Hlasování o návrhu valné hromady:
Pro: 82
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Návrh byl jednohlasně schválen.
13.
Závěr
Karel Stříbrný poděkoval všem zúčastněným členům.
------------------------------------------------------------------------------------------------V Radimi, 19.1.206
Macáková Petra
Zapisovatel
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