Zápis z valné hromady TJ Sokol Senohraby konané dne 12. května 2017
Dne 12. května 2017 se uskutečnila valná hromada TJ Sokol Senohraby za účastiosob uvedených na

připojené listině přítomných, svolaná výkonným výborem TJ Sokol Senohraby.
Na programu jednání valné hromady byly §rto body:

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

zahájení a úvodnízáležitosti- listina přítomných
ověření usnášeníschopnosti, volba návrhové komise, schválení programu
zpráva o činnosti TJ zl rok 2016
plán činnosti TJ na rok 2017
informace o dotačníchtitulech
zpráva o hospodařeníTJ za rok2016
návrh rozpočtu TJ na rok2017
diskuse kpřednesenýmzprávám a kdalšíčinnostiTJ
návrh usnesení Valné hromady
závěrečné slovo předsedy a zakončení

Valnou hromadu zabájilpředseda výkonného výboru TJ Sokol Senohraby František Konvička, členové

a hosté se

zapsali do listiny přítomných.

2. Počet zletilých členůjednoty ke dni konriní valné hromady je 4l2. Na valné hromadě je v okamžiku
zahájeru přítomno pouze 53 členů,valná hromada není usnášeníschopná, proto se následně valná hromada
usnesla (na základě stanov), že je usnášeníschopná s počtem přítomných členů.
Proběhla volba návrhové komise ve složení:Zdenék Konviěka, Jaroslav Plášil (předseda), Martin Vaněk.
Program a volba návrhové komise byly schváleny 52 il*y, jeden člen se zdtžel.
3. Plán činnosti nar.2017 přečetl R. Skořep4 pruběžně někteří vedoucí jednotlivých oddílůupřesnili akce,
které už proběhly:
Fotbalový o. - 4 družstva soutěžíFACR: A, B družstva dospělých, staršípřípravka ast. žácí.
V roce 2aú FO zorganzl4e 10. 6. 2017 tumaj mladších přípravek, proběhne soustředění ml.přípravky, v
zimě se bude FO podílet na přípravě kluziště a vánočníhobruslení pro děti, bude se podílet na organizací

Senohrabského triatlonu pro děti a dalších akcí TJ. FO zajistí brigády na údržbufotbalového hřiště ajeho
okolí, připraví projekt na úpravu fotbalového hřiště a okolí, bude se případně brigádnicky podílet na

opravách tělocvičny a dalšíchsportovišť TJ.
Lyžařslrý o. - Pořadatelsky: 6. - 8.1. Středočeský apražsl<y pohár vběhu nalyžich - Benecko, 11. 1. - 1.
večernílyžařskékritérium klasickou; 18. 1. - 2. večemi kritérium volnou, 29. 1. - I.2. Lyžařskésousředění
dětí,Benecko; l 1. 2. - 39. ročníkSenohrabská 15 KKZ;20. 4. ,,Jarní běh U Kanálu" - 54. ročník,lesní běh
U Kanálu; Pohár Ladova h,raje 4.6. ,,Bonavita - běh pro zdraví" 7, roční§ Velké Popovice parkov} závod;
Pohar Ladova kraje 18. 6.; Triatlon pro děti 4. ročník,Senohraby v areálu hotelu Sen, děts§ý triatlon, žacťro;
Středočeský pohrár mládeže 15.7.,,Hvězdonice - Ondřejov" 19. ročník,Hvězdonice, běh do vrchu ,,Pohár v
běhu do Kopců vPraze a okolí"; dále,,Pohar Běžec Podblanickď' i23.7. -29.7. Letní lyžařske soustředění
dětí 6. rač., Mozolov1. 26. 11. ,,Podzimní běh lyžařů", 61.ročník,Vávruv palouk, přespolní běh; prosinec
(prodloužený víkend) - zimní lyžařske soustředění - ČemáHora, Bedřichov
Účastnický program: všechny akce uvedené v pořadatelské sfeře, akce uvedené v termínovélistině
zveřejněné na weboaých stránkách lyžařskéhooddílu. Pracovní úkoly: ÚtZaa lyžařské chaty a altánu,
terénnía povrchové úpravy tras závodů, úprava lyžařských stop v zimntm období.
Triatlonový o. - v roce 2017 musí oddíl zajistit odpovídajícípodmínky pro tréninkovou a sportovní činnost
vyplývajícíz povinností SpS. Členovéoddílu se zúčastnízávodi ČPv aquatlonu a triatlonu, a dalších
závodů (Triatlon Senohraby, Vlkančice) dle možnostía povinností vyplývajicich ze smlouvy SpS TJ Sokol
Senohraby a Čte; 18. 6.2017 pořádá oddíl v areálu EA Hoteloqý resort SEN žakovský závod Krajské série
m|áďeže - 4. ročník..TriatlonSenohraby".
Tenisový o.: vroce 2017 bude dál pokračovat vprovozování kondičního,rekreačního a tréninkového
sportu. Na kurtu budou provedeny úpravy předzaěátkem sezony, údržbaazajištění zazimováni.
SPV - celoročně zajišťuje cvičeníoddílůSPV, pomohl Sokolínku při orgamzaci,,Dětského maškarního
kamevalu'o, KČT při turistickém pochodu,,Okolo ltvézdárny k Ladově chalupě, ZŠpřl pořádání závodů,,O
pohar tří škol*, bude spolupracovat při ,,Senohrabském pohádkováítí", pomůžeLO při organizování

-

,,Podzimního běhu lyžaŤtf,dále se bude podílet na úpravách tělocviěny, hřiště a jejich okolí, Sokolínek
zorgaŇzoval dětský karneval, velikonočnítihor, planuje 2 |etni gymnastická soustředéní, 2 příměstské
sportovní tábory, bude se účastnitna Memoriálu V. Straky a oblastní soutěže v Kolíně v Malém Teamgymu.

4. Zpráva o činnosti za rok 2016 jednotlivých oddílůpřednesla tajemnice TJ Š.Kršková. Sportovní,
sportovně-rekreačnía organizaění činnost TJ, ale i veškerá údržbasportovních zašízent byla stejně jako
v letech předchozích, organizována přes jednotlivé sportovní oddíly, ve kteých bylo evidováno ke 12. 5.

20t7 439 členů.Jsou to oddíly: fotbalu (FO), triatlonu, lyžování(LO), turistiky, tenisu, sportu pro všechny,
v němž jsou organizovani volejbalisté, florbalisté, gymnastky, Sokolínci, cvičenípro ženy a další.
FO- 4 družstva se účastnísoutěží FACR: A mužstvo vyhrálo v ročníku2015116 3. třídu OP a postoupilo do
2.tiídy Okresního přeboru. B mužstvo hraje 4. ťíduOP; nově od podzimu 2016 vstoupila do soutěží FAČR
mladšípřípravka (po podzimu vítězství ve své skupině), staršípřipravka po vitézstvíve své soutěži v
Okresním přeboru 2015116 se od podzimu 2016 účastnív soutěži jako ml. žáci. FO zotgalizoval |4. ročník
turnaje přípravek, proběhly brigády na fotbalovém hřišti a jeho okolí.
LO- ve svazu |yžařibylo zaregistrovtino 72 ělenů oddílu, ktery je složen z 3 tréninkových skupin (lyžníci,
děti 8-12, děti 5-8 let), zúčastnilise celé iady závod'& např.: 17. -21. I. 16 ZODM; 5. 6.3. 16
celorepublikové finále HNT a další.Pořádal: 29. 1. - 31. I. 16lyžařskésoustředění dětí na Benecku (22
účastníků)
; 2I. 4. 16: 53. ročník,,Jarního běhu U Kanálu"- lesní běh, 157 startujících;5. 6. 16: 6. roč.
7. - 29. 7. 16:
Bonavita běhu; 16. 7. 16: l7. Roč. Běhu do wchu Hvězdonice-Ondřejov 115 účastníků;24.
(6
14
let);
27.1l.
40
dětí
16:
60.
ročník,,Podzimní
lyžařský
dětí",
Senohraby
běh lyžařů",
camp
,,Letní
Vávruv palouk, 621 startujícich;2. - 6.12.16 proběhlo soustředění v Jizerských horách.
Triatlon- v sezoně 20|6 a 2017 je TO členem Českétriatlonové asociace ČTA, na zák7adé výsledků dětí
startujícíchza TJ Sokol Senohraby v závodech Čr (Českeho poháru) obdržel na ročnítréninkový cyklus
(RTC) 2arcl20l7 TJ Sokol Senohraby statut SpS (Sportovní středisko), které je při splnění smluvních
podmínek podporováno z programu Čre. V rámci závodů ČtA se členovéTO áčastnili mnoha závoďtl
ČP: Triatlon czechtriseries 2016, Aquatlon czechtriseries2}lí; mistrovství ČR, závody Moderního pětiboje.
Orgarnzačru činnost: TO pořádal pro žákovské kategorie v areálu EA Hotelový resort SEN Triatlon
Senohraby, který je součástíKrajské série mládeže. Součtástí triatlonového závodu je i duatlon pro nejmenší
děti. V roce 2016 se 3. ročníkuzúčastnilo1 19 dětí v 7 kategoriích dětí do 15 let.
Tenisový o. - kurt je pravidelně udržován TO a byl vyvžívžnčleny oddílu i členy ostatních oddílůTJ.
Turisticlrý oddíl: uspořádal celkem 12 jednodenních výletu pro členy oddílu a případné dalšízájemce.
Hlavní akcí TO byl veřejný pochod Okolo hvézdarny k Ladově chalupě. V roce 2016 to byl už 46. ročník,
kterého se zúčastnilo199 pěšíchturistu a 22 cykJistů ze všech koutů republiky, kteří šli po pěšícha
cyklistických trasách od 6 do 52 km.
SPV- zastřešuje bedminton, volejbal ženy, florbal, Sokolínek, cvičeníženy, aetobik, cvičenína míčích.
Čtenty SPV pomahaly jako organizátorky a roáodčípfi ,,5. atletickém furnaji o putovní pohar ZŠ,ve
spolupráci se Senohrabskou besedou proběhl 13. roěník Senohrabského pohádkování (340 dětí a téměř
stovka účinkujících,
otgalttzátoru a pomocníků).VSokolínku bylo vroce 2016 organizováno 186 dětí,
Sokolínek, Teamgym a
které cvičily v kroužcích:Cvičenírodičůs dětmi, Cvičenípro předškolní děti
Všeobecnou gymnastika, Sokolínek organizoval velikonočnísportovní tábor, 2 příměstské sportovní
tábory, 1 gymnastické soustředění, červnovou závěrečnou besídku a dětský kameval. Závodní družstva
Teamgyrnu absolvova]a na jaíe Memoriál V. Straky a zimm oblastní soutěž ,,Malý Teamgym Opeď'
v Kolíně. Florbal * zďe bylo organizoviáno 15 dětí, které trénujílx ddně. Hrají utkriní s |imem z Fkusic.
Volejbal - družstvo hraje pod vedením M. Žižkovépravidelně lx fýdně.

-

-

-

A. Kloužková. Na r.20t7 byly podrány 3 žádosti: UŠtrlr
investičnío'Modernizace dřevěných částía instalace zastínění v tělocvičně" (celková částka 688 tis. Kč,
požadovaná 502 tis. Kč); MŠMTprogrí}m 8 - podpora mládeže (požadovaná dotace 300 tis. Kč.), MŠTM
program 4 na provoz (požadovaná dotace 70 tis. Kč). Vzhledem k současnésituaci na MŠMT,lze poěítat
ptozatím s dotací z programu č. 8. lnvestičnídotace zr.2016 prošla úspěšně kontrolou - závéreěné
hodnocení dodržení podmínek poslqrtovatele dotace bylo ze strany tr,lŠtUr ukončeno bez připomínek.
7.Zpráva o hospodaření TJ zarok 201ó přednesla L. Prušová příjmy v r.2016 činily 1387 145 Kč
v}daje 1204 522Kč,peněžníprostředky nabéžnýchúčtechTJ Sokol Senohraby: 677 333 Kč.
8. Návrh rozpočtu TJ na rok20|7 přednesla L. Prušovtá, plánované příjmy jsou 1391 000 Kč a výdaje
1 353 500 Kč.
5. Informaci o dotačníchtitulech poskytla

9.

Volba výboru TJ

Valná hromada rozhodla o způsobu volby výboru a to tak, že výbor bude mít lichý počet členů,bude volen
veřejně a délka volebního období budejeden rok.
Valná hromada zvolila v}konný výbor ve složení:
Frarrtišek Konvička, Radek Skořepa, Alexandra Kloužková, František Čermiák, Martin Fuksa, Lukáš Drda,
Markéta Žižková, Štěprlnta Kršková, Dana Maršíková.
10.

Diskuze

Petr Štolbanavrhl, aby kandidátku do obecního zastupitelstva schválila Valná hromada. Návrh byl valnou
hromadou schválen.
Petr Štolbanawhl, aby členovéVV obdrželi zápis z jednáníW obvyklým způsobem do 10 dnů, Náwh by
valnou hromadou schvá]en.
Zápis z diskuze obsahuje příspěvky, o kte4ých valná hromada roáodla.

11.

Návrh usne§ení: Valné hromady TJ Sokol Senohraby konané dne 12. května 2017

1) bere na vědomí a schvaluie:
zprávu o ěinnosti TJ Sokol Senohraby
zprávl o hospodařeni zarok20L6,

a)
b)
c)
d)

zarok2016,

plán těloýchovných, sportovních a kulturních akcí na rok2017,
rozpočet TJ narok 2017,

2) ukládá rrýboru TJ:
a) projednat ve výboru veškeré připomínky, náměty a kritiku nedostatku přednesených na dnešní valné hromadě a
na nejbližšívýborové schůzi provést hodnocení valné hromady,
3) pověřuie rrýbor TJ:
a) zajistit probíhajíci dotačnítituly,
b) plnit navržený rozpočet 201 7 včetně jeho operativních úprav během roku,

c)

na nejbližšíqýborové schůzi připravit dalšíplán údžbymajetku TJ na rok 2017 a 2018 a následně ho
realizovat včetně operativních změn vyplývajících z aktuálnich potřeb a z aktuálnflto stavu realizace rozpočtu,

4) ukládá vedoucím iednotlirrých oddilů TJ:
a) zajistit dodrženívyrovnaných nebo přebytkoqých oddílorlých rozpočtů,
b) zajistit plnění sportovních a pracovních akcí,

c)

d)

vyhledávat ve sých oddílech vhodné a především mladší členy TJ, kteří by byli ochotni pracovat ve výboru
TJ a §rto členy připravovat k převzetí funkcí v příštímvolebním období,
dodržovat termíny pro splnění administrativních úkolů,které budou během roku vyhlašovrány předsedou a
účetnía hospodrářem TJ.

Tento návrh byl schválen veřejným hlasovráním.

Pro přijetí hlasovalo 52 členůTJ.
Proti přijetí hlasovalo 0 ělenů TJ.
Hlasování se zdrželo 1 členůTJ.
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