Zápis z jednání valné hromady TJ FS Napajedla, z.s.
Spolek:

TJ FS Napajedla, z.s.

Sídlo:

Komenského 304, 763 61, Napajedla

Místo a doba konání valné hromady: 21.3.2018, 17:30 hod. konferenční sál budovy bývalého
kláštera
Předseda valné hromady:

Ing. Stanislav FOJTŮ

Zapisovatel:

Ing. Lukáš SMYČEK

Počet listů: 5
Jednotlivé body valné hromady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Úvod jednání TJ FS Napajedla, z.s. (dále jen TJ)
-

Úvodní slovo předsedy TJ, který poděkoval za práci členům výkonného výboru a vedoucím
oddílů. Zároveň poděkoval městu Napajedla a sponzorům, kteří poskytli v minulém roce
prostředky pro chod TJ;
Proběhlo schvalování komisí:
• Mandátová komise schválena všemi delegáty (nikdo se nezdržel hlasování a ani nebyl
proti) dle návrhu ve složení: Marie HRABICOVÁ, Libor KUBÍČEK a Ing. Zdeňka
NETOPILOVÁ;
• Návrhová komise schválena všemi delegáty (nikdo se nezdržel hlasování a ani nebyl proti)
dle návrhu ve složení: Ing. Pavel RATIBORSKÝ, Jaroslav ŠKRABALA a Milan MIČÁK;
• Volební komise schválena všemi delegáty (nikdo se nezdržel hlasování a ani nebyl proti)
dle návrhu ve složení: Karel JANOŠEK, Ladislav KOLOMAZNÍK a Petr KŘÍŽ;

•

-

Pracovní předsednictvo schváleno všemi delegáty (nikdo se nezdržel hlasování a ani nebyl
proti) dle návrhu ve složení: Ing. Lukáš SMYČEK, Ing. Stanislav FOJTŮ, Jaroslav
LYSONĚK a Ing. Zdenka NETOPILOVÁ.
Proběhlo schválení programu valné hromady TJ. Program schválen všemi delegáty (nikdo se
nezdržel hlasování a ani nebyl proti).

Zpráva o činnosti TJ za rok 2018
- zprávu o činnosti TJ připravil a přednesl sekretář TJ Lukáš SMYČEK;
- zpráva o činnosti je součástí dokumentace valné hromady a je k nahlédnutí na webových
stránkách TJ;
- zároveň je možné na vyžádání u sekretáře dostat PWP verzi;
- zpráva o činnosti byla schválena všemi delegáty (nikdo se nezdržel hlasování a ani nebyl proti).
Zpráva o hospodaření TJ za rok 2018
- zprávu o hospodaření TJ připravila ekonomka TJ paní Magda GÄRTNEROVÁ a přednesl
sekretář TJ Lukáš SMYČEK;
- zpráva o hospodaření je součástí dokumentace valné hromady a je k nahlédnutí na sekretariátu
TJ
- zároveň je možné na vyžádání u sekretáře dostat PWP verzi;
- zpráva o hospodaření byla schválena všemi delegáty (nikdo se nezdržel hlasování a ani nebyl
proti).
Zpráva kontrolní a revizní komise TJ za rok 2018
- zprávu kontrolní a revizní komise připravil člen KRK TJ pan Petr UHŘÍČEK a přednesl sekretář
TJ Lukáš SMYČEK;
- zpráva kontrolní a revizní komise je součástí dokumentace valné hromady a je k nahlédnutí na
webových stránkách TJ;
- zároveň je možné na vyžádání u sekretáře dostat PWP verzi;
- zpráva o činnosti byla schválena všemi delegáty (nikdo se nezdržel hlasování a ani nebyl proti).
Zpráva mandátové komise TJ
- zprávu mandátová komise sestavil a přednesl člen mandátové komise pan Jaroslav TOBOLA;
• 31 delegátů pozváno;
• 31 delegátů přítomno (100%);
• 5 hostů pozváno;
• 2 hosti přítomni.
- zpráva mandátové komise je součástí dokumentace valné hromady a je k nahlédnutí na
webových stránkách TJ.
Rozdělení příspěvku města Napajedla na činnost TJ
- návrh rozdělení příspěvku města Napajedla na činnost TJ v roce 2019 zpracoval výkonný výbor
ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oddílů;
- návrh rozdělení příspěvku města Napajedla na činnost TJ v roce 2019 přednesl sekretář TJ
Lukáš SMYČEK;
- návrh rozdělení příspěvku města Napajedla na činnost TJ v roce 2019 je součástí dokumentace
valné hromady a je k nahlédnutí na sekretariátu TJ;
•
•
•
•
•

Oddíl ASPV
Oddíl házené
Oddíl turistů
Oddíl kopané
Oddíl stolního tenisu

65.000,- Kč
345.000,-Kč
70.000,-Kč
380.000,-Kč
25.000,-Kč

•
•
•
•
•
•

-

Oddíl šachistů
35.000,-Kč
Oddíl vodních sportů
55.000,-Kč
Společné náklady
352.000,-Kč
Údržba a rezerva
378.000,-Kč
CELKEM
1.905.000,-Kč
Část příspěvku (200.000,-Kč) bude použita na motivační ohodnocení trenérů mládežnických kategorií.

zároveň je možné na vyžádání u sekretáře dostat PWP verzi;
návrh rozdělení příspěvku města Napajedla na činnost TJ v roce 2019 byl schválen. Nikdo nebyl
proti, tři delegáti se zdrželi hlasování.

Hlasování o rozdělení příspěvku města Napajedla na činnost TJ
- viz předchozí bod.
Návrhy kandidátů do výkonného výboru a další volební období
- Bylo navrženo 8 kandidátů do výkonného výboru a volební komise konstatovala, že všichni
kandidáti mohou dle platných Stanov TJ FS Napajedla, z.s. kandidovat do sedmičlenného
výkonného výboru TJ:
• ASPV: Libor KUBÍČEK
•
• Fotbal: Jaroslav LYSONĚK, Ing. Lukáš SMYČEK, Ing. Stanislav FOJTŮ
•
• Házená: Roman HRDINA, Václav UHŘÍČEK, Tomáš VRZALA
•
• KČT: Jan KROPÁČEK
Volba kandidátů do výkonného výboru
- Volba proběhla dle volebního řádu tajně a po přepočítání všech hlasů mohla volební komise
konstatovat:
• Ing. Lukáš SMYČE obdržel 25 platných hlasů;
• Libor KUBÍČEK obdržel 28 platných hlasů;
• Jaroslav LYSONĚK obdržel 26 platných hlasů;
• Ing. Stanislav FOJTŮ obdržel 15 platných hlasů;
• Roman HRDINA obdržel 24 platných hlasů;
• Václav UHŘÍČEK obdržel 19 platných hlasů;
• Tomáš VRZALA obdržel 20 platných hlasů;
• Jan KROPÁČEK obdržel 27 platných hlasů.
Do výkonného výboru se pro volební období 2019-2023 nedostal pan Ing. Stanislav Fojtů.
Návrhy kandidátů do kontrolní komise
- Byli navrženi 3 kandidáti do kontrolní a revizní komise a volební komise konstatovala, že všichni
kandidáti mohou dle platných Stanov TJ FS Napajedla, z.s. kandidovat do tříčlenné kontrolní a
revizní komise TJ:
• Fotbal: Jakub SMYČEK
•
• Házená: Petr UHŘÍČEK
•
• ASPV: Pavel UHRMACHER

Volba kandidátů do kontrolní komise
- Volba proběhla dle volebního řádu tajně a po přepočítání všech hlasů mohla volební komise
konstatovat:
• Jakub SMYČEK obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů;
• Petr UHŘÍČEK obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů;
• Pavel UHRMACHER obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů;
Všichni tři nominovaní kandidáti uspěli ve volbě do kontrolní a revizní komise pro volební období 20192023.
Ocenění zasloužilých členů TJ
- Výkonný výbor na návrh jeho členů a vedoucích oddílů ocenil za dlouhodobou činnost ve
prospěch naší sportovní organizace tyto členy TJ FS Napajedla, z.s.
-

Kamil JESTŘÍBEK (šachy)
Anna STAŠOVÁ (ASPV)
Jaroslav TOBOLA (ASPV)
Anežka MLÝNKOVÁ (ASPV)
Petr CHALOUPKA (Házená)

Modernizační projekty v oblasti sportovních zařízení v Napajedlích
•
•
•
•
•

Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení v areálu fotbalového hřiště
Odkanalizování areálu fotbalového hřiště, turistické a skautské chaty. Dostavba obslužné
komunikace sportovního areálu na ulici Sadová.
Pokládka nového umělého trávníku v areálu II.ZŠ Napajedla.
Rekonstrukce budovy bývalé kotelny a stavba volejbalových kurtů.
Příprava projektu výstavby krytého bazénu a víceúčelové sportovní haly.

Diskuze
- Diskuze o plánované výstavbě plaveckého bazénu a nové multifunkční haly;
- Diskuze o revitalizaci umělého povrchu fotbalového hřiště u II.ZŠ Napajedla a tartanové běžecké
dráhy;
- Diskuze o podmínkách házenkářů v hale II. ZŠ Napajedla;
- Diskuze o stavu zámeckého areálu a spekulace o možnostech jeho dalšího využití.
Zpráva návrhové komise, závěr jednání
- zprávu návrhové komise sestavil a přednesl člen návrhové komise pan Ing. Pavel RATIBORSKÝ;
- návrhy
•
•
•

-

Výkonnému výboru zaštiťovat činnost TJ ve prospěch jejích členů;
Výkonnému výboru jednat s městem Napajedla o nových sportovištích a revitalizaci stávající sportovní
infrastruktury;
Výkonnému výboru – jednat s městem Napajedla o převedení nemovitého majetku TJ FS Napajedla, z.s. na
město Napajedla.

zpráva mandátové komise je součástí dokumentace valné hromady a je k nahlédnutí na
webových stránkách TJ.

Zápis zpracoval a distribuoval:
V Napajedlích dne 14.4.2019

Sekretář TJ FS Napajedla, z.s.
Ing. Lukáš SMYČEK

Zápis ověřil:
V Napajedlích dne

Člen výkonného výboru TJ FS
Napajedla, z.s.
Jaroslav LYSONĚK

Distribuce:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.

Komu
Pro archivaci
HRDINA Roman
UHŘÍČEK Václav
VRZALA Tomáš
KROPÁČEK Jan
KUBÍČEK Libor
LYSONĚK Jaroslav
Ing. RATIBORSKÝ Pavel
DALAJKA Vít
JANOŠEK Karel
KOLOMAZNÍK Ladislav
ŠKRABALA Jaroslav
MIČÁK Milan
UHŘÍČEK Petr
UHRMACHER Pavel
SMYČEK Jakub

Forma
Výtisk č.1
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky
Elektronicky

