
ZAPIS ZCLENSKE SCHUZE
TJ Sokol Lesnice, z. s. , /dále jen TJ/.

Dituír , mí§to konání čleú§ké schůze: 16. 02. 2018, t snice. Hostinec ,,Pod Tllinou".
svolrYatel: Z pověření v!ýboru TJ Jiři smrček sekreníř TJ.

PfiůHh jednániI
l. zahÁjeDí,

z pověřeni výboú TJ zahájil členskou schůzi sekletiiř TJ Jiři Srnrček /dále jen sekretiř/. V l9:l0 hodin přivítal
delegáty čIenské schůze a požádalje, aby minutou ticha uctili památku úmrtí předsedy a statutámího orgánu Miloše
Julčíčky. Vy§v&|il dele8itům hlavní úkol této čIenské schůze, která se v důsledku úmrtí statutámlho oťgánu
změnila zároveň na schůzi volební /bude proýedena volba nového statutiíního orgrinů a dalších volených funkci/.
DIíle bude provedena změna sidlá spolku a na ákladě zkušeností a poťeb změna §tanov a dalši adminishativní
úkony hodíloticí členské §chůze. Dále přešel k procedurálním áležiiostem.

2. ProcedurálDí záležitosti:
a) Jako zapisovatele ápisu z členské schůze navrhnul - Tomáše Lejsala a dve ověřovatele zápisu: Marii

weidingerovou a Miroslava Zamykala.

K návlhu nebyly vmeseny připomínky.
tj§nesení č. t: Delegáti §chvaIují Toínáše Lejsala zapisovate|em ápisu zjednání členské schůze a ověřovat€le

ápisu: Marii Weidingerovou a Miroslava Zamykala.
Výsledek hlasování: PRo:20 PROTI: 0 ZDRZELI SE: 3

b) SekeÉř provedl kontrolu delegátů. Na ákladě Stanov byly uíčeny §áo počly projednotlivé oddi|y: Fotbalový
oddi| l75 člen 17 delegátú, teni§ový oddíl 2l členů/2 dele8áti, oddíl vodní furistihy 24 č|en 2 delegáti,
volejbaiový oddil 17 členů/l de|egát, badminíonový oddíl 8 čIenů/l delegát. cekem 23 delegátů. Po kontrole
.,Listiny přítomných delegátů" a porovnáíim s delegačními lí§tky oddilů koílstatoval sekíetář, že z
delegovanych 23 delegátů je přítomno 23 § hlásem rozhodujícim a schůze je tím usnášeníschopná. Listi a
přítomných dele8áfu je přilohou ápi§u, Dále bylo na schůzi pozváno 5 hostů, keři nejsou delegi,ti, ale: l je
navržen do výboru TJ za oddíl, 1 sLivajicí před§eda oddilu chce poádat o uvolnění z funkce č|ena výborrr a 3

hostéjsou členy výboru jednotl itých oddílů.

Ke koítrole usnášeníschopno§ti členské schůze nebyly vzneseny připominky
Usneseni č. 2: Delegáti schraluji usnášenixhojno§l členské schů,,e,
Výsledek hlasovani: PRO: 2] PRO1 l: 0 ZDR7E| í SE: 0
sekr€tář po tomto hla§ování proh|á§il schůzi za usnášeníschopnou.

c) sekretář přednesl návrh pro8lamu tak, jak byl zveřejněn ve v:tsěsce TJ, intemetoťch stránkách TJ a zvoleným
delegátum za§lán na elektťonickou adíesu a vyzval d€legáty k jeho doplnění nebo úpravě,

K návíhú programu nebyly vmeseny připomínky,
U§neseíí č, 3: Delegáti schvalují přogram navržený výborem TJ,
Výsledek hlasování: PRo: 23 PRoTI: 0 ZDRŽELi sE: 0

d) Sekretíř navrhnul, aby předsedajicim členské schůze byl zvolen JosefŠinct /dálejen předsedající/,

K tomuto návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Usneseni č.4: Delegiti schvaluji Josefa Šincla předs€dajicím členskó schůze.
výsledek hlasováníl PRo: 22 PRoTI: 0 ZDRŽELI SE: l

e) Předsedajici předložil delegátům k připomínkám a schváleníjednací a vo|ebni iíd ěIenské schťtze.

K o&ma návrhům nebyly na §chůzi vzneseny připomínky.
Usneseni č. 5i Delegáti schva|uií.iednací a volební řád č|enské schůze.
Výsledek hlaso!ání: PRo| 23 PRo tl: o ZDRŽEl l sE: 0

f) volba předsedy a členů volební komise. Pfudsedající informoval delegáty, že volební komise má podle
volebniho ňádu 3 členy. Vyzva| přítoínné delegáry, aby předložili svoj€ návřhy. By|y předloženy §to návrhy:

Předseda Jan Smíček (dále jen předseda vK), členové Miloslav Kobza a Petř soural.

o tomto 5ložEni komise nechaI předsedajíci hl_asovál.

Vjsledel hlasováni: PRo: 20 PRol l: 0 /DMĚLI SE: ]
Usnesení č.6: Delegiiti schvalují vol€bní komisi v tomto složení: Předseda Jan smrč€k, členové

Miloslav Kobz6 a Petr sorlral.



Předs€daji§Í konstatova|, ž€ tímto bodem byly schváleny p.ocedunilni náležitosti bodu číslo 2, Dále bude členská
schůze pokračovat d|e dalšich bodů programu,

3. Schválení rozhodnutí výboru TJ ze dne 14. 0t. 20t&
Výklad k tomuto bodu přednesl seketář TJ. Výbor se lozhodl váledem k vážné nemoci předsedy TJ a statutárního
ořgánu dle stanov a Podpisového řádu povéňt vedeniín TJ sekretář€ TJ Jiřího smíčka do svolání člen§ké schůze,
ktená bude vzniklou situaci ř€šit zknácením pětiletého volebniho obdobi a provedeíím voleb všech volených
orginů,

K rozhodnutí nebyly vzneseny připomínky,
U§ne§ení č, 7: Delegáti schvalují roáodnutí Ýýboru ohledně pověřeni vedenim TJ a volbami,
výsledek hla§ováni: PRo: 22 PRoTl: 0 ZDRžELI sE: 1

4. zpáý.! o kontťole usn€§€ní z hodnotící schůze ze dDe 11. 02. 2017, činno§ti výboru TJ od členské §chůze,
j€dnotlit ých oddí|ů v roc€ 2017s stal,u č|enské zíkleddy k 3t. 12. 2017
zpíávu přednesl sekretář TJ. Podstatné: Body usnesení z členské scbůze byly v termín€ch splněny nebo jsou
dlouhodobějšího názu. v,ýbor se mezi č|ensloými schúzemi §ešel 4x k řádnému zasedáni á li k rnimoédnému
zasedání.. Byly hlavně fušeny úkoly wplýýejíci ze stanov: zajišťováni administrativy, ekonomický a odbomý
servi§, zajištění mimořádných úkolů, v íímci TJ byly v 2017 4 oddily /fotbalový, vodíí furistiky, volejbalo}"i ;
teniso\.jy'. ktere pracovali podle strych plánů a o své činno§ti č|enskou schůzi informovali členové ťboru odditů,
Členská zálladna TJ méla I J l, 
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6.

U§nes€ní Č. 8; Delegáti berou na vědomí Zprávu o kontrole usne§ení z hodnotící schůze ze dne 1 t.02.207, činnosti
výboru TJ od členské schůze, jednotlivých oddílů vmce 2017 a stavu členské ákladny k 3l. 12.
2017.

Vjsledek hlaso\áni: PRo: 2] PRoTI: 0 ZDRŽEL| SE: 0

zpráv! o hospod5ření TJ za mk 2017 a použití zi§ku z bospodaření zs fok2l17
Výklad ke zpnávě předne§l hospodář TJ. seznámil přítomné § výkazem zishi a áíit a Rozvahou z^rok20l7.
Podstatné: Hospodaření za rok 2017 skončilo přebytkem +789l3,60 Kč, Na t!čtech a v hotovosti.ie částla
568385,50 Kč. Fotbal: 555848,43 Kč, Vodáci; 14795,07 Kč, Tenis: 0,00 Kč, Volejbal: 0,00 Ké, ČUs -2258,00 Kč.

Členská schůze ukládá \,.ýboru TJ použít zisk z roku 20I7 v souladu se stanovaňi.
Usnes€ni č. 9: Dele8áti schvalují ZpráW o hospodaéní TJ za rok 20l7 a použití zisku z hospodalení za rok 2017,
Výsledek h|asování: PRo: 23 PRoTI: 0 ZDRŽELI sE: 0

ZpráYu KontrolDi komi§e za rok 2017,
Zprávu přednesl před§eda kontroiní komise, Komise se př€devším zaměřila na ho§podámé čerpáni finančnícb
pŤostředků, plnění uložných úkolů a hlavně konúolu čerpání přidělených dotacl. Drobné hlavně administrativní
nedostatky byly odstraněny na mi§tě.

Ke Zprávě nebyly vzneseny připornínky,
U§ne§ení č. ] 0: Delegáti s§hva|ují Zprávu kontrolni komise za rok 20] 7.
Vjsledel hlasováni: PRo: 23 PRoTl: 0 ZDRjŽELl sE: o

§chválení srněny pozerrrku olxe za pozemek TJ
NUmoí smény pozemků píednesl hospodář. Hospodriř předal na obec ádo§t o prodeji-sfiěně poz€mku paťcely I85
stavební parce]a o výměie 24] m'. která se nachÁzi pod fotba|o!"ými kabinami a přisťeškem pťo diváky o celkové
výměře 241m'..kierá je ve vlastnictvi obce. Zastupitelstvo obce roáodlo směnit tuto parcelu za parcelu 40ó13
o ťméře 22 tm' omá půda v kaiasřU Leština aje v majetku TJ, výbor s touto výměnou souhlasil.

Ke směně nebyly vzneseny připomínky.
ysne§eni č, 1 l i Dele8áti schvalují směnu paťcely 185 v majetku obce za parcelu 406/3 v majetku TJ.
Výs|edek h]asování: PRo: 23 PRoTl: 0 ZDRZELI sE: 0



t, zpřáva o inve[lrŤi"áci májetku TJ k31. 12,2017
Zprávu přednesl hospodiř TJ. Na základě příkazu předsedy TJ proběh|a v období 0],-15. 0l. 2018 inv€ntaíizace
majetku TJ. výborem TJ byla schválena Hlavní inventfiizačni komis€ a dílěi inventa.izační komise. zasedání
hlavní inventarizačni komise byla zhodnocena práce dilčich komisi, zkontrolovány protokoly těchto komisí
a loáodnuto o nesrovnalostech a způsobu likvidace neopravitelně nebo morálně poškozeného materiálu, o všech
jednání jsou vedeny ápisy.

Ke zpřávě nebyly vme§eny připominky,
U snese.í č, l 2: Delegáti schvaluj í zpřávu o inventarizaci majetku TJ k 31 . 12. 2017 .

výsledek blasování: PRo: 23 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

9. Přijetl oddilú badmintonu do TJ.
Na Zíkladě ádosti předané yýboíu TJ dne 14. 0l. 2018 připřavným výborem badmintonového oddílu předkládá
výbor TJ členské schůzi návrh na přijetí tohoto oddílů za člena TJ. oddil splnil všechny administrativní požadavky
dle Stanov TJ, včetně přihlášek členů.

K ádosti o přijetí nebyly připomínlry ani diskuze.
Usnesenič. 13: Delegáti schvaluji přljetí za členy TJ badmintonov,ý oddil sevšemi pnály a povinnostmi.
Výsledek hlasovánr: PRo: 2] PRol l: 0 ZDRŽtLI sE: 0

10. změna . úprrva údajů TJ sokol L€šnice,z s.o d|e Zákoaa89D012 §b. ve §polkoYém rej§třiku:
Potřebu těchto změn přednesl sekretář TJ, Koltstatova|, že na zAkladě změny stafutárních orgánů, členů výboru
a revizní komise bude nutno irdělat změnu v sídle spolku a to vjeho čisle popi§ném, Dále na ákladě potřeby
přizpůsobení stanov současným poťebám naši TJ p.ovést úpravu těchto siivajicich stanov a na Zitladě potřeby
provést změnu Podpisového řádu TJ. Kjednot|iťm změnám a úpmvám poda| na ákladě dotazů a připomínek
řádné rysvět]eni a některé připomínky byly zapracovány do úpla\y stanov.

změna sídla TJ| výbor TJ navíhuje, aby s€ ve sávajícím sídle spolku změnilo číslo popisné ze l l8 na l83.

Usneseni č, t4| Delegáli schvalují žménu sidla TJ na Č.p.: l8]. 789 0l Lesnice
výsledek hlasováni: PRo: 2] PRoTl: 0 ZDMELI SE: 0

Úprava §tanov TJ: Výbor TJ navrhuj§ úpravu §tanov TJ sokol Lesnice. z. s, schválených členskou schůzi dne

13.12.2014.

Usnesení ě. 15: Delegáti schvaluji úpmvu stanov TJ sokol Lesnice, z. s., §chválených členskou schůzí dne

13,,,2.z0|4.
výs|edek hlasování: PRo: 23 PROTI:0 ZDRŽELI sE: 0

Podpi§oť řád: Výbor TJ navrhuje vzhledem k dťtležitosti a provázanosti schválit úpravu Podpisového řádu
TJ Sokol Lesnic€, z, s., schváleného členskou schůzí dne 13. 12. 2014. Navrhllje rozšířit niizev
na Jednací a podpisový ňád. Navíhuj€ upravit kompetence pro jednálí a podepisování dokumentů
na současné podminlo,

K návíhu nebyly vmeseny námitky ani pozměňovací návrhy,
Usnesení č. 16: De|egáti schvaluji Podpisový řád TJ Sokol Lesnice, z, s.
Výsledek hlasovárrí: PRo: 23 PRoTI: 0 ZDRŽELI sĚ: 0

l l. volbe členů výt oru TJ, ststutírních orgánů TJ a členů kontřolni komise TJ.
Po skonč€ní posledniho hlasování konstatoval předsedající, že by|y sp|něny adminishativni úkony požadované
Zikonem 82/2012 Sb, (občanský ákonik). Dále následuje volba orginů TJ. Tuto volbu bude řídit Ňdseda VK,
kterému předsedajíci předal s|ovo. Před začátkem voleb omámily slávajíci voleni a potvízení členové v'ýboíu TJ
a kontrohrí komise T.] veřejným píoblášenim před de|egáty členské schúze §voje íoáodnutí o ukončení činnosti
ve stávaiíci funkci /rezignaci/ ke dni t 6. 02. 20l 8, Jsou to: Smíč€k Jiři sekreář TJ, KareIPolrách hospodář TJ,
Ju.aj Chovaíec - předseda kontrolni komise TJ, Marek Vacula - člen kontrolní komise TJ, tadislav Dospiva -
ělen kontŤolni komise TJ, Petr Zloch - člen \nýboru, Jiří vepřek - člen \.ýboru,

Delegáti vzali futo rezignaci ía vědomí.

Předseda VK konstatoval: Volba se bude řídř platnýíni stanovami a volebním ňádem. Členové, kteří se vzdali
sÝých funkcí, se mohou ucházet o nově volené a potvrzované funkce. Dle volebniho řádu bude výbor sedmičlenný.
Hlasovat se bude o předsedovi _ statutiiírím ořgálu, sekretáři - státutáíním or&Ínu a hospodáři, Delegáti potvrzujÍ

čtyři členy za oddíly. Kontrolni komise bude ťíčletná. Hla§ovat s€ bude o předsedovi a dvou členech. Hlasování
bude vefujné. Předseda VK seaámil delegáty se §emam€m íávíhu orgánů TJ jakje Předložil výbor TJ na návrh

oddilů, v požadovMém tennínu přišlo na výbor TJ od oddílů 7 návrhů s udáním funkce:
Jalr Knobloch na funkci předsedy TJ a siafutámího orgánu TJ



Jiří smřček na funkci sekretíře TJ a statuámího orgánu TJ
Kirel Polách na fgnkci ho§Máře TJ
Petr zloch člen za oddíly tenisu a volejbalu
PaÝel KDobloch ělen 2a oddíl vodní turistiky
Pétr Kondler čl€n zá oddí] fotbalu
Juraj cbovanec člen za oddíl badmintonu
Dále píišl} lři náv.hy na členy Lontíolni komiseI
zuzán, Žižkovó pledseda komi5€
Marek vac|lla čleň
Ladi§lav Do§piva člen
Předseda TJ - statutámí orgr{n TJ a čIenové kontrolní komise búdou zapsáni do spolkového ťejstiíku,
Pied§€da vK lyzval jednotlivé kandidáty, aby jedíotlivě před delegáty vyslovili snlj souhla§ s kandidatuíou,
což všichni učinili. Členové volebni komise zkontrolovaIi jednotlivé návťhy a po dotazu delegátúm zda mají
k Ďěkt€remu kandidátu připominky - ádné neby|y - komise konstatovala, že nic nebrání volbě jednotlitych
kandidátů, Voli s€ každý kandidát samostatně.

výbor TJ sokol Lešnice, z s.

Jan Knobloch pfudseda TJ a statutámí orgán TJ
Výsledel hlaso\áni: PRo: 20 PRo'l l: 0 ZDRŽELi sE: l
Usnesení č. 17: Delegáti schvalují Jana Knoblocha na funkci pfud§edy a staluámiho ZíšuPce TJ,

Jiň §mrček sekr€trář TJ a stafuiimi or&ín TJ
Výsledek hla.ováni: PRo: 22 PRoTli 0 ZDRŽELI Sf: l

Usíes€ni č. 18: Delegát; s.hvalují Jiřlho smrčka na funkci s€kreiiře TJ.

Karel Polách hospodái tJ
Vi,sledek h|asování: PRo: 22 PRoTí: 0 ZDRZELI sE: l
Usne§ení č, 19: Delegáli §chvaluji Karla Polácha na funkci hospod.áře TJ.

Petí zlo.h člen qboru TJ
Výsledek hlasování: PRo: 22 PRoTl; 0 ZDMELI sE: 1

Usne§eni č. 20: Delegáti potvrzují Petra Zlocha na funkci člena výboru TJ.

Pavel Knobloch člen yýboru TJ
výsledek htasováni| PRo:22 PRoTI: 0 ZDRŽELI sE: l
Usnesení č, 2l: Delegáti potvrzují Pavla Knoblocha na funkci člena !ýboru TJ,

Petř Kondler člen tjbonr rJ
výsledek hlasování: PRo: 22 PRoTI: 0 ZDMELI sE; l
Usnesení č. 22: Delegáti potv.zuji Petm Kondlem na funkci člens výboru TJ,

Juraj chovanec člen v,ýboru TJ
Výsl€dek hla§ování: PRo: 22 PRoTI: 0 ZDRŽELI sE: 1

U§neseni č. 23: Dole8áti potvrzují Jlraje chovance na funkci čleía výbořu TJ.

Kontrolní komiše TJ sokol Lesnice,1 §.

Zlzana Žžkolá předseda kontrolni komise TJ
vj.Iedek htasováni: PRo: 22 PRoTl: 0 7DRŽELI SL: l

U;nesení č. 24: Dele8áti schvalují Zuzrnu Žižkovou na funkci předsedy kontrolni koftise TJ.

MaŤek vacula člen koítrolní koínise TJ
Výsledek hlasováni: PRo: 22 PRoTI: 0 ZDRŽEL| sE: 1

U§nes€ní č, 25: Deie8áti schvalrrjí Marka Vaculy na funkci člena kontrolní komise TJ.

l,§di§lav I}o§piva č|en kontrolni komise TJ
Výsledek hlasováni: PRo: 22 PRo rl: 0.zDRŽELl sE: l

U§neseni č, 26i Delegáti schvalují Ladislava Dospivy na funkci člena kontíolíí komise TJ.

12. zprávr volební komi§e o t ý§ledku voleb.
Po skončeni voleb vyzval př€d§eda vK deleg&y k před|ožení námitek nebo dotazů kpíů*hu voleb.
Píotožp žáÁná námitka aíi dotazy nebyly, př€d§eda volební komise konstatova|. že volby proběhly bez ávad
ajsou plalné. Plamo$ voleb sh rzuje volebni kgmise srým podpisem:

t1
Jan smrcek - piedseda \olební komise.,..:|.:*:7

Milosls\ Koba - člen \olebni komise,,...} lL;;;:;";;il ,i,{Ň,,,

'4



13. HlavĎí §měry čiíno§ti TJ a oddilů v roce 2018.
Hlavíi síúěry činnosti TJ a oddilťt v roce 20l8 byly delegátům předány v elektronické podobě. Předseda TJ podal
delegátům \ysvětleni k úkolilm, které nás čekají a jsou nutné udělat v roce v roce 2018. Protož€ intenzivní
diskuže k tomuto bodu byla v době připravy členské schůze, nebyly v době schůze vme§eny ádné dotazy.

[ sneseni č, 27: Dele8áii schvaluji Hlavni smě§ činnostj TJ a oddilů \ roce 20l8,
Vjsledek hlasováni: PRO: 2] PROTí: 0 ZDMELI SE: 0

14. schvóleDí výše čl€nských přílpěÝků na Ťolr 2018 a termín jejich záplscení.
Návrt na \/ýši členských při§pěvků předílesl ho§podář TJ. Výbor TJ navthuje č|enské oddílové přispěvky ve výši
100,00 Kč pro mládež do 18 let a 200,00 Kč pro do§pělé. Pokud si oddij schváIí příspěvky vyšší, jsou touto
člen§ko! schůzí schváleny. Terminjejich zaplaceníje 3l. 03,2018.

Po diskuzi a návrhu změn, byl §chválen návrh \.ýboŤu.
Usnesení č. 28: Delegii,ti schva|ují výši čl€nských příspěvků na rok 20t8 a termin jejich splatno§ti dle návrhu

výboru l J,
výsledek hlasování: PRo: 23 PRoTI: 0 ZDRZELI SE:0

15. Úkoly členům ťbořu tTp|ýveiící z čleD§ké schůze TJ.
. předseda TJ zajistí opíavu ápi§u do spolkovébo rejsťíku.

Termín do 31.03,20l8
. sekreúř zajistí zv€řejnění výsledků ělenské schuze TJ,

Teímín do 3l. 03. 20l8
. sekretář zajistí opravu potřebných dokumentů dle nového ápisu ve spoIkovém rejsťiku.

Termin průběžně.
. Seketář zajisti úpravu intemetových stn{nek, aby odpovída|y strukt!ře naší TJ

Temítr 31.03. 2018
. předseda zajistí rozpřacováníhlavních směíů činnostiTJ a oddílů v roce 20l8 a kontrolujejich plněni.

Termín průběžně.

16. schválení ápi§u členské schůze TJ.
Přestože bylo ke každému bodll přijato usnes€ní, přečet] zapisovatel mění ápisu a poádel de|egáty o jeho
připadné doplnění a změny.

K ápi§tr a usnesení nebyly ze sbany delegátů Ýzneseny připomínky,
UsDeseníč. 29: Delegáti schva|ují Zípis z čle ské schůze TJ sokol l€sDice, z. s.
výsledek hlasování: PRo: 23 PRoTl: 0 ZDRŽELI sE: 0

11. zíýě.
Jan Knobloch předs€da TJ sokol tesnice, z. s. poděkoval přitomným za účast na členské schůzi TJ §okol
Lesnice, z. s. a v 20:35 čIenskou schůzi ukonči|.

Zapsal: Tomáš Lejsal

Zápis ověřil: Mari€ Weidingerová

Zápis ověřil: Miro§lav Zamykal

Datum a podpis: 16, 02.2018

Dafum a podpisi 16. 02.2018

Datum a podpis: 16.02.2018


