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Zpráva o činnosti TJ FS Napajedla, z.s. za rok 2017
Datum: 21.3.2018
Program VH 2018:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Úvod jednání TJ FS Napajedla, z.s. (dále jen TJ)
Zpráva o činnosti TJ za rok 2017
Zpráva o hospodaření TJ za rok 2017
Zpráva kontrolní a revizní komise TJ za rok 2017
Zpráva mandátové komise
Rozdělení příspěvku města Napajedla na činnost TJ
Hlasování o rozdělení příspěvku města Napajedla na činnost TJ
Modernizační projekty v oblasti sportu a tělovýchovy v Napajedlích
Diskuze
Zpráva návrhové komise, závěr jednání

Jednotlivé body programu:
Úvod jednání TJ FS Napajedla, z.s.
Úvodní slovo předsedy TJ. (Zpracuje předseda TJ).
Schválení programu jednání VH.
Sekretář vyzve zúčastněné delegáty VH, aby hlasovali na otázku: „Kdo je pro schválení programu
jednání VH, kdo je proti a kdo se zdržel hlasování?“ Pokud budou námitky proti programu jednání VH a
bude žádost o doplnění navrhovaného bodu jednání VH, nechá sekretář TJ stejným způsobem hlasovat
přítomné delegáty.
Volba pracovního předsednictva VH.
Navrhované složení předsednictva VH TJ 2018 – Ing. Stanislav Fojtů, Jaroslav Lysoněk, Ing.
Zdeňka Netopilová a Lukáš Smyček.
Sekretář vyzve zúčastněné delegáty VH, aby hlasovali na otázku: „Souhlasíte s navrhovaným
složením předsednictva VH TJ, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování?“ Pouze v případě většiny
nesouhlasných hlasů bude proveden výběr nových kandidátů do předsednictva VH TJ 2018 a bude
provedeno nové hlasování.
Volba komisí VH
Navrhované složení mandátové komise VH TJ 2018 – Jaroslav Lysoněk, Marie Hrabicová,
Jiřina Muchová.
Sekretář vyzve zúčastněné delegáty VH, aby hlasovali na otázku: „Souhlasíte s navrhovaným
složením mandátové komise VH TJ, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování?“ Pouze v případě většiny
nesouhlasných hlasů bude proveden výběr nových kandidátů do mandátové komise VH TJ 2018 a bude
provedeno nové hlasování.
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Mičák.

Navrhované složení návrhové komise VH TJ 2018 – Ing. Pavel Ratiborský, Vít Dalajka, Milan

Sekretář vyzve zúčastněné delegáty VH, aby hlasovali na otázku: „Souhlasíte s navrhovaným
složením mandátové komise VH TJ, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování?“ Pouze v případě většiny
nesouhlasných hlasů bude proveden výběr nových kandidátů do návrhové komise VH TJ 2018 a bude
provedeno nové hlasování.
Zpráva o činnosti TJ za rok 2018
Vážení delegáti a delegátky, členové předsednictva, členové TJ a vážení hosté VH TJ FS
Napajedla, z.s. za rok 2017, rád bych Vás přivítal na jednání VH TJ, jakožto nejvyššího vedoucího a
řídícího orgánu TJ. Tak jako každoročně se tady scházíme, abychom zhodnotili činnost TJ za uplynulý
rok a zároveň vyslechli, podpořili či zamítli nebo také navrhli a doporučili konkrétní možnosti fungování
naší organizace v následujícím roce 2018.
V roce 2017 se událo několik důležitých událostí uvnitř našeho spolku a s těmi především bych
Vás chtěl během své prezentace seznámit. Samozřejmě nevynechám ani okruhy rutinního chodu TJ,
přesto se více zaměřím na body, které z hlediska své významnosti mají vliv na administrativní chod TJ.
Zásadní cíle, které byly před náš spolek v uplynulém roce postaveny jako žádost a čerpání dotací ze
strany MŠMT a jiných organizací, dokončení jednání a pořízení čistícího stroje do haly II.ZŠ Napajedla,
stabilizace a rozvoj webových stránek a ukotvení TJ v prostředí sociálních sítí, konečná podoba směrnic
upravujících členství v TJ a mnohé další, byly v uplynulém roce splněny.
Mnoho dílčích cílů a jednotlivých vizí o fungování TJ jako moderní organizace bylo splněno,
nicméně stále se objevují nové výzvy a projekty, které jsou v neustálém vývoji a na jejich dokončení bude
zapotřebí vyvinout potřebné úsilí i v následujících letech. Jedná se především o narovnání stavu účtování
a evidence hmotného materiálu a majetku TJ dle standardů běžných ve firmách a větších organizacích,
provést analýzu dopadu a následnou revizi stavu vedení členské základny ve vztahu k nové revoluční
legislativě EU, která by měla výrazně napomoci ke zvýšení ochrany osobních dat občanů členských států
EU. Jedná se o tzv. GDRP (General Data Protection Regulation). Zároveň stále otevřená a nedokončená
je otázka budování nových sportovišť a oprava stávajících sportovních zařízení v majetku TJ (šatny a
zázemí házenkářů, odkanalizace a fotbalového hřiště a turistické chaty, přístavby sociálního zařízení a
sprch stadiónu na fotbalovém hřišti, přesun loděnice aj.
Chtěl bych zároveň s tímto zdůraznit, že fungování TJ by nebylo možné bez štědré dotace
poskytované na činnost TJ ze strany města Napajedla – „S podporou města Napajedla“.
Práce výkonného výboru v roce 2017:
•
•
•

Procentuální účast na jednáních VV měli členové VV 85%, což je o deset procent vyšší
účast než v roce 2016;
Procentuální účast na jednáních VV měli vedoucí oddílů 75%, což je stejná účast jako
v roce 2016;
VV řešil jak běžné otázky zabezpečení chodu TJ (inventury, schvalování pořizování
movitého majetku, hlasování znění vnitřní směrnice upravující průběh členství v TJ atd.),
tak otázky nestandardní vycházející ze stanovených hlavních cílů na rok 2017:
Dotační programy 2017
MŠMT – Program VIII. Podpora TJ a SK, kde jsme v minulém roce získali 216.000,- Kč.
VV odsouhlasil použití finančních prostředků v souladu s podmínkami smlouvy o čerpání
této dotace na platy trenérů dětí a mládeže, čímž bylo pokryto cca 75% platových
náležitostí těchto trenérů na rok 2017.
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MŠMT – Program VI. Údržba a provoz tělovýchovných zařízení. Z důvodu manipulace
s finančními prostředky v tomto programu ale i jiných především investičních na MŠMT,
byl tento program zastaven a požadovaná dotace ve výši cca 120.000,- Kč vyplacena
nebyla.
ČUS – „Smlouva o narovnání“. Česká unie sportu se snažila alespoň zmírnit dopad
nevyplacení dotací v programu VI. MŠMT tím, že ze svých rezerv poskytla finanční
prostředky na údržbu TV zařízení jejích členských organizací. TJ obdržela 8.600,- Kč
v tomto programu.
MŠMT – Program V. (cestou jednotlivých svazů) FAČR – Finanční podpora sportování
dětí. V tomto programu bylo fotbalovému oddílu vyplaceno 36.461,- Kč na podporu
sportování dětí a mládeže ve fotbalovém oddílu.
Dotační programy 2018 – žádosti
MŠMT – Program VIII. „Můj klub“ – TJ žádá v tomto roce o poskytnutí dotace na podporu
trenérů dětí a mládeže 300.000,- Kč z celkového rozpočtu na tento projekt, který činí
430.000,- Kč.
MaS03 – Program Zlínského kraje na podporu sportování dětí a mládeže – TJ v tomto
projektu žádá podporu 70.000,- Kč a dopravu dětí a mládeže k soutěžním utkáním.
Dostavba prostředí webových stránek TJ
V průběhu roku došlo k několika změnám v rámci webového prostředí prezentace TJ.
První byla změna hlavního názvu stránek TJ z www.tjnapajedla.cz na www.tjfsnapajedla.cz. Tato změna
s sebou nesla i změny přípon mailů předsedy, sekretáře a ekonomky TJ. Změna nebyla drastická, protože
momentálně fungují obě dvě platformy a postupem času se přejde už jen na název tjfsnapajedla.cz.
Z množství FB profilů na sociální síti s názvem TJ nebo FS Napajedla existuje pouze jeden oficiální za
celou TJ a to TJ FS Napajedla, z.s. Oddíl házené si svůj profil změnil na Házená Napajedla a fotbal tak
ještě neučinil – stále se setkáváme s FS Napajedla. Ostatní oddíly jsou prezentovány cestou TJ FS
Napajedla.
Facebookový profil:
• Celkový počet „To se mi líbí“ 122
• Celkový počet sledujících 127
Členská základna TJ:
Aktualizace členské základny probíhá každoročně k 31.12. daného roku. V tomto roce byla
zavedena směrnice upravující průběh členství v TJ:
• Vznik a zánik členství;
• Přihlášky člena – možnost pouze přihlášení za člena sportovní organizace zastřešující sport
v rámci TJ (například přihláška do FAČR pod hlavičkou TJ);
• Placení členských příspěvků (děti a senioři 200,- a dospělí 500,- Kč);
• Úprava seznamu členů TJ na základě předkládaných seznamů oddílů;
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• Atd.
Mírný pokles členů TJ způsobený aktualizací členské základny fotbalového oddílu. Zároveň razantní
nárůst počtu členů dětí a mládeže (cca o 50 členů), způsobené propagací TJ, náborovými akcemi oddílu
fotbalu a házené, zřízením kroužku dětí při šachovém oddílu. Nutné dále pracovat na údržbě trendu
navyšování počtu členů dětí a mládeže TJ.
735 členů:
561 dospělých (397 mužů a 165 žen)
59 dorostenců (15-18 let)
115 žáků (do 15-ti let)
Materiálně-technická základna:
Nemovitá infrastruktura – beze změn oproti roku 2016. Proběhla inventarizace movitého majetku.
Celková hodnota movitého majetku podléhajícího inventarizaci činí 1.781.991,- Kč. V roce 2017 byl
pořízen majetek podléhající inventarizaci za 203.833,- Kč a odepsán byl majetek za 6.072,- Kč. Celkové
navýšení hodnoty movitého majetku TJ podléhajícímu inventarizaci činí 197.761,- Kč.
Údržba především nemovité infrastruktury vyšla v roce 2017 na cca 100.000,- Kč a jednalo se o
především o údržbu fotbalového trávníku a zavlačování fotbalového hřiště a objektu loděnice.
V následujícím období je nutné se zaměřit na vypracování vnitřní směrnice upravující
hospodaření s majetkem TJ. Především jasné definování toho, který materiál podléhá inventarizaci, jaká
je jeho doba životnosti a na jakém základě může být daný materiál odepsán.
ASPV

-

• 137 členů, z toho 122 dospělých a 15 dětí a mládeže;
• Odbor zdravotního cvičení – 2 cvičitelky, 2x týdně cvičení;
• Oddíl žen pod vedení Dagmar Jirákové – 1x týdně cvičení;
• Oddíl žen pod vedením Jiřiny Muchové – 4x týdně (3x týdně);
• Oddíl malé kopané;
• Oddíl nohejbalu;
• Oddíl volejbalu – mixů;
• Oddíl atletiky – pod vedením trenérky Kataríny Marčíkové (15 dětí ve věku 10-15 let);
• Akce:
Seriál moravskoslezského běžeckého poháru;
Běh Napajedelskou branou;
RUN UP – Napajedelské schody;
Vánoční turnaj volejbalových mixů „O Betlémskou hvězdu 2017.

KČT
•
•
•
•
•
•
HÁZENÁ
•

Členská základna: členství ukončilo 8 a přijato bylo 20 členů;
149 členů z toho 74 mužů a 75 žen – průměrný věk 42 let;
Akce odboru 172 – během 214 dnů, účast 2266 osob;
Akce pro veřejnost 31;
Brigády v rámci KČT 24.
Běžecko – cyklistický oddíl „Slečinky“ cca 40 závodů.
Družstvo mužů A – jarní část sezony 2016/2017 (8.místo), podzimní část sezony 2017/2018
(8.místo);
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•
•
•
•
•
•
•
•

Družstvo staršího dorostu – jarní část sezony 2016/2017 (6. místo), nadstavba (2.místo);
Družstvo mladšího dorostu – podzimní část sezony 2017/2018 (2.místo). Příprava na
mezinárodní turnaj Prague Handball Cup 2018;
Družstvo starších žáků – jarní část sezony 2016/2017 (4.místo) a vítězství v 1. ročníku
mezinárodního turnaje Laudon Cup v Novém Jíčíně – jako náhradníci! Podzimní část
2017/2018 zahájili starší žáci v okleštěné sestavě!
Družstvo mladších žáků – jarní část sezony 2016/2017 (6.místo), podzimní část sezony
2017/2018 (2.místo);
Družstvo mini žáků – vítězství v turnaji v Zubří a v Napajedlích (25 dětí)!
Kritický stav venkovního areálu v zámeckém parku;
Nedostatečný počet tréninkových hodin v hale II.ZŠ Napajedla;
Vyřešen problém s čištěním povrchu haly II.ZŠ Napajedla – zakoupení nového
čistícího stroje.

FOTBAL
Po podzimní části 2017/2018:
• A mužstvo mužů 1. A třída sk. B – 3.místo;
• B mužstvo mužů 3.třída sk. A – 7.místo;
• Dorost –11.místo;
• Starší žáci – 5.místo;
• Mladší žáci – 3.místo;
• Přípravky – bez hodnocení
- Nárůst počtu členů dětí především v těch nejnižších věkových kategoriích;
- Rekonstrukce kanalizace a šaten hřiště.
VODNÍ SPORTY
• Mistrovství Moravy a Slezka v eskymování – postup do celostátního kola v Brně ve všech
věkových kategoriích;
• Skvělá reprezentace oddílu na Východočeském vodáckém maratonu v Pardubicích;
• Soutěže pořádané Českým svazem kanoistů;
• Mořské kajaky:
- Florida, Skotsko, Chorvatsko.
• Divoká voda:
- Salza, Korutany, Soča.
• Rodinné výlety.
ŠACHY
•

•
•
•
•

V roce 2017 3 družstva v soutěži:
- A tým 8.místo;
- B tým 10.místo;
- C tým 5.místo.
Přebor Bronislava Pálka:
- 1. František Vrána – Staré Město.
Memoriál Jana Kropáčka:
- 1. Jaroslav Vrtal – Boršice
Obnovena činnost šachového kroužku mládeže pod vedením L. Kolomazníka;
Noví členové oddílu (3 děti);
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•

Plánovaný turnaj dětí a mládeže – duben 2018!

STOLNÍ TENIS
• A družstvo – regionální soutěž II. třídy 2016/2017 – 1.místo (možnost postupu do vyšší
soutěže – postupu se družstvo vzdalo). Podzimní část 2017/2018 – prozatím 3.místo;
• B družstvo – regionální soutěž III. třídy 2016/2017 – 4.místo. Podzimní část 2017/2018 –
prozatím 3.místo;
• Přátelská utkání a předvánoční turnaj;
• Oddíl má 15 členů.
Modernizační projekty v oblasti sportovních zařízení v Napajedlích

(Na dotazy ze strany předsedy TJ a zároveň zastupitele města Napajedla pana Ing. Stanislava Fojtů odpovídala vedoucí
odboru IRM paní Ing. Monika Chrástová)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Termín realizace kanalizace na hřišti v Napajedlích včetně připojení turistické chaty a dostavby
sociálního zařízení na hřišti kopané
nyní územní řízení, předpoklad realizace je na podzim 2018
Termín realizace přestavby kotelny u ZŠ II. na zázemí pro házenou a volejbal, výstavba nových
volejbalových hřišť
jsou řešeny smluvní vztahy, je požádáno o územní řízení, předpokládané zahájení prací
podzim 2018
Rozsah zadávací studie na Chmelnici
21.6.2017 ZM zadalo Ing. Čablovi, zadat vypracování zadání pro urbanistickou studii
lokality Chmelnice. V důvodové zprávě k tomuto bodu jednání bylo nastíněno využití
tohoto území, i vč. náhrady za zrušené zázemí veslařského klubu
Hledání prostor pro klub vodních sportů (náhrada za současnou loděnici – povede zde D 55)
více informací by Vám mohl poskytnout Ing. Čabla
Aktuální informace o dalším posunu v jednání s majitelem zámku
k tomuto bodu nemám žádné informace.
Aktuální informace o výstavbě bazénu a haly u ZŠ II – harmonogram prací
probíhají jednání s památkáři, uzavírání smluv o smlouvách bud. s dotčenými správci
sítí, bližší informace prezentovala pí. ST na únorovém zasedání ZM
Aktuální informace o úpravě hráze kolem řeky Moravy v délce od moravského mostu po část na
Kapli
dle informace Povodí Moravy, s.p. jako investora, akce se zadrhla na legislativě, nemají k
akci momentálně bližší informace
Dále navrhujeme zařadit do plánu investic na rok 2019 kompletní výměnu současného umělého
povrchu fotbalového hřiště u ZŠ II za nový. Současný povrch je již v havarijním stavu!!!
Byla zpracována cenová nabídka na výměnu povrchu fotbal. hřiště (oprava). Tato
problematika se již nyní týká odboru správy majetku, který bude opravy sportovišť
zajišťovat. Pokud by tato akce přešla na odbor investic a rozvoje města, připravíme
v září 2018 do návrhu rozpočtu na realizaci pro r. 2019.

Zpráva návrhové komise a diskuze
V Napajedlích dne 21.3.2018

Sekretář TJ FS Napajedla, z.s.
Lukáš SMYČEK

