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Zpráva o činnosti TJ FS Napajedla, z.s. za rok 2018
Datum: 21.3.2019
1) Program VH 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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10.
11.
12.
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14.
15.

Úvod jednání TJ FS Napajedla, z.s. (dále jen TJ)
Zpráva o činnosti TJ za rok 2018
Zpráva o hospodaření TJ za rok 2018
Zpráva kontrolní a revizní komise TJ za rok 2018
Zpráva mandátové komise
Rozdělení příspěvku města Napajedla na činnost TJ
Hlasování o rozdělení příspěvku města Napajedla na činnost TJ
Návrhy kandidátů do výkonného výboru a další volební období;
Volba kandidátů do výkonného výboru;
Návrhy kandidátů do kontrolní komise;
Volba kandidátů do kontrolní komise;
Ocenění zasloužilých členů 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 2019 – Ing. Stanislav Fojtů, Jaroslav Lysoněk, Ing.
Ing. Zdeňka Netopilová a Ing. 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 2019 a bude
provedeno nové hlasování.
Volba komisí VH
Navrhované složení mandátové komise VH TJ 2019 – Marie Hrabicová, Libor Kubíček, Ing.
Zdeňka Netopilová.
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
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nesouhlasných hlasů bude proveden výběr nových kandidátů do mandátové komise VH TJ 2019 a bude
provedeno nové hlasování.
Navrhované složení návrhové komise VH TJ 2019 – Ing. Pavel Ratiborský, Jaroslav Škrabala,
Milan Mičák.
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 2019 a bude
provedeno nové hlasování.
Zpráva o činnosti TJ za rok 2019
Vážení delegáti a delegátky, členové předsednictva, členové TJ a vážení hosté VH TJ FS
Napajedla, z.s. za rok 2019, 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 2019 a v letech dalších.
V roce 2018 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 revize členství v TJ a sní spojená agenda GDPR, 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 archivaci části dokumentace, která již nepodléhá nutnosti skladování v rámci TJ, volba nového
předsednictva a výkonného výboru atd. Zároveň v tomto roce stále probíhají práce na renovaci sportovišť
v majetku TJ nebo jeho spoluvlastnictví. Dále probíhající úpravy sportovišť v majetku města, která TJ
bude ke své činnosti využívat. V neposlední řadě je potřeba stále sledovat dění kolem výstavby krytého
bazénu a sportovní víceúčelové haly a taktéž přesunu 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 2018:
•
•
•

Procentuální účast na jednáních VV měli členové VV 84%, což je o jedno % nižší účast
než v roce 2017;
Procentuální účast na jednáních VV měli vedoucí oddílů 77%, což je o dvě % vyšší účast
než v roce 2017;
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 2018:
Dotační programy 2018
MŠMT – „Můj Klub 2018“. Podpora TJ a SK, kde jsme v minulém roce získali 300.000,VV odsouhlasil použití finančních prostředků v souladu s podmínkami smlouvy o čerpání
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této dotace na platy trenérů dětí a mládeže, čímž bylo pokryto cca 95% platových
náležitostí těchto trenérů na rok 2018.
MŠMT – Program VI. Údržba a provoz tělovýchovných zařízení – program zastaven.
MŠMT – Program V. (cestou jednotlivých svazů)
Dotační programy 2019 – žádosti
MŠMT – Program VIII. „Můj klub“ – TJ žádá v tomto roce o poskytnutí dotace na podporu
trenérů dětí a mládeže 510.000,- Kč z celkového rozpočtu na tento projekt, který činí
530.000,- Kč.

Členská základna TJ:
Aktualizace členské základny probíhá každoročně k 31.12. daného roku.
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.
759 členů:
615 dospělých (397 mužů a 165 žen)
53 dorostenců (15-18 let)
133 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 1.605.547,- Kč.
Údržba především nemovité infrastruktury vyšla v roce 2017 na cca 100.000,- Kč a jednalo se o
především o údržbu fotbalového trávníku a zavlažování fotbalového hřiště a opravu střechy 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
•
•
•
•
•
•

133 členů, z toho 114 dospělých a 19 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;
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-

• 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 2018.

KČT
•
•
•
•

•

155 členů z toho 77 mužů a 78 žen;
183 akcí během 222 dnů – účast 2673 osob
Cykloznačení tras – celkem 435 km
Závody:
o Mistrovství Zlínského kraje v Napajedlích
o Závody českého poháru
o Cykloturistické závody
Aktivity:
o Lyžařská turistika;
o Pěší turistika;
o Cykloturistika;
o Běžecká turistika - “Slečinky“

HÁZENÁ
• Počet členů 163 z toho dětí a mládeže 70.
• A mužstvo mužů
• Trenérské posty – Jindra Polák, Pavel Kašný, podzim pak Petr Juráň
• Sezona 2017/2018 – 8.místo, Sezona 2018/2019 zatím 4. místo!
• Dorost
• Trenér René Blahuš
• Sezona 2017/2018 – 2.místo, Sezona 2018/2019 zatím 6.místo
• Velikonoční mezinárodní turnaj v Praze vítězství B finále!
• Starší žáci
• Trenéři Martin Chaloupka a David Hnilica
• Cíl sezony 2018/2019 – 4.místo
• Mladší žáci
• Trenéři Martin Chaloupka a David Hnilica
• Mini žáci
• Trenéři Václav Uhříček a Lubor Vacula
• Dva týmy – ročník 2007 a 2008
FOTBAL
•
•
•

Počet členů 146 z toho 62 dětí a mládeže
A mužstvo muži:
• Trenér Josef Pospíšil, vedoucí týmu Jaroslav Lysoněk
• Stabilizace týmu, I.A třída skupina B, zatím 6.místo
B mužstvo muži:
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•

•

•

-

• Trenér a vedoucí týmu Jakub Smyček
• Doplňování týmu, III. třída skupiny A, 8. místo
Dorost:
• Trenér Josef Hradil, vedoucí týmu Jakub Blažek
• Spojený dorost s TJ Topolná – nedostatek vlastních odchovanců;
• Krajská soutěž sk.B, průběžné 4. místo
Starší a mladší žáci:
• Trenér Kryštof Saibert, vedoucí týmu Martin Vykoukal
• Starší žáci Krajská soutěž sk.B – 1.místo
• Mladší žáci Kraská soutěž sk.B – 5.místo
Starší a mladší přípravka:
• Trenéři Šárka Solecká, Miroslav Tomek
• Turnaje, soutěže se hrají bez umístění

Nárůst počtu členů dětí především v těch nejnižších věkových kategoriích;
Rekonstrukce kanalizace a šaten hřiště.

VODNÍ SPORTY
Počet členů 91 z toho 6 dětí a mládeže.
• Proběhla nutná oprava areálu loděnice – střecha – hrazeno ze společných prostředků TJ
• Sportovně rekreační činnost:
• Mořské kajaky – Kamčatka, Chorvatsko, Korsika;
• Domácí vody – Lipno, Baťův kanál…
• Závodní činnost:
• Nadvláda ve všech kategoriích v otevřeném mistrovství Moravy a Slezky v eskymování;
• Skvělá reprezentace oddílu na Východočeském vodáckém maratonu;
• Skvělá reprezentace na soutěžích pořádaných ČSK
ŠACHY
Počet členů 26 z toho 6 dětí.
• Podpora růstu členské základny dětí – nárůst o 6 nových členů;
• Pořádání dvou turnajů dětí a mládeže
• Beseda s Davidem Navarou a simultánní hra
• Memoriál Jana Kropáčka
• 3 družstva v pravidelných soutěžích
• Krajský přebor družstev 4. místo
• Velká cena Veselí – 3. místo Michal Kostka
• Nový trenér dětí a mládeže Ladislav Kolomazník!
STOLNÍ TENIS
Počet členů 16.
• Po jarní části soutěží II. třídy A družstvo skončilo 3.
• B družstvo ve III třídě obsadilo 4.místo v soutěži
• Pohár regionu 4.místo
• Nová sezona, průběžné výsledky:
• A družstvo 4. místo
• B družstvo 8. místo

