
ZAPIS ZE SHROMAZDENI DELEGATU
TJ Sokol Lesnice, z. s. , /dále jen TJ/.

Ditum r rĎí§to koííni shromáždětri de|egátů: 19.03,20l9, Lesnice, Hostinec,,Pod Tťlinou".
svolaYrtel: Jan Knobloch př9dseda TJ.

Přůběh jednání|
l. zabájení:

z pověření výboru TJ zahájil shromliždění Jan Knobloch. V 19:10 hodin přivital delegáty a seznámi| je s hlavním
úkolem tohoto shíomáždění. Dále přešel k procedurá|ním záležitostem.

2, prmedunílúi aíležito§til
a) Jako zapisovat9le ápisu ze shromáždění delegátů navrhnul - Zuzanu Žižkovou a dva ověřovatele ápisu: Marii

Weidingerovou a Lukáše Zamykala.

K návrhú neby|y vzneseny připomínky.
Usnesení č,l: Dele8áti s chya:llJí Zrrz^n! Žižkoyou zapisovatelem ápisu zjednání člen§ké schůze a ověřovatele
ápisui Marii Weidingerovou a Lukáše Zamykala.
výsledek hlasování: PRo: 22 PRoTI: 0 ZDRZELI sE: 3

b) Dá|e před§eda proved| kontrolu účasti dele&itu. Na Základě Stanov byly určeny §4o počty pío j€dnotlivé
oddíly: Fotbaloť oddil l9l č|enr/19 de|egitů, tenisový oddíl ll člent/l dele8át, oddil vodní tuíi§tiky 37
členů/3 delegáti, badmintonov,ý oddí| 15 člent l delegát a l0 členů volených orgánů. Cekem 34 delegátů.
vá|edem k tomu, že volený č|en muže být i delegátem za oddil (4 členové) a 2 členové byli delegolžni za dva
oddily je skutečný počet 28 delegátů. Po kontrole .,Listiny přílomných dele8átů" a porovn.inim s delegaěními
lístky oddilů konstatoval s€k€tái, ž€ z dele8ovaných 28je přitomno 25 del€gátů s hlasem rozhodujícím. 3 se
omluvili. shronážděníje tím usnášenischopné. Listina přitomných de|egiitů je přílohou zápisu.

c) Předs€da předložil delegátům k připomínkám a schváleníjednaci řád hodnotícího shromážděni delegátů.

K návrhu Jednacího íídu nebyly vmeseny připomínky.
Usnesení č 2: Delegáti schvalujíjednací řád hodnotícilro shromiižění deleg.itů.
Výsledek hlasováni| PRo:25 PRoll:0ZDnŽeLt se: o

d) Předseda přednes| návrh programu:

l. Zaháj9ní.
2. Procedunilni áležitosti:

- určeni zapisovatele zápisu a dvou ověřovatelů ápisu
- kontrola usniišeni schopnosti Shomáždě í delegátů TJ
- schválení jednaciho řádu
- schváleni programu shíomá)děni
- volba předsedajícího

3. Zpráva předsedy T] o kon&ole usnesení z volebni členské schůze konané dne 16.02.20|8, zptáva o
činnosri výboru TJ od volební členské schůze.

4. Zprá,v.tr o hospodařeni TJ za rok 20l8 / Rozvaha. Výkaz zisků a árát, lnventaŤizace majetku/,
jednotliqých oddílů, ná!Ťh na použití zisku z hospodaření za lok 20l8 a staw členské Zíkladny
k 31.12.20l8.

5. Zpráva kontrolní komise za rok 2018.
6. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů za rok 2018.
7. výroční Zpráva TJ za rok 2018
8. Schváení roáodnutí výboru TJ o zťušení volejbalového oddílu.
9. schválení čestného členství.
10. schválení člen§kých příspěvků na rok 2019 a terminu §platnosti.
1 1. Schváení rozdělení plateb TJ na oddíly.
l2, Vltýčeni hlavních směru činnosti TJ a oddílů v roce 201 9,

13. Ukoly členům výboru vyplývající z členské schůze TJ.
14. ZÁvét

Diskuse bude vedena ke karždému bodu programu samostatně stejně jako u§ne§ení. Předkladatelem
návrhů je výbor TJ. Úpravy návrhu podle pruběhu jedruiní pře<tklád.i předsedající členské schuze TJ.

K návrhu programu nebyly vzneseny připominky.
Usnes€ní č.3: Delegáti schvalují proglam navrž€ný výborem TJ.



Výsledek h|a§ování: PRo: 25 PRoTI: 0 zDRŽELl sE: 0

e) Př€dseda navrhnul, aby Předsedajícím shromždění delegátů byl Jiň Smíček sekeář TJ /dálejen předsedajíci/,

K tomuto návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č_4: De|egáti schvalují Jiřiho Srníčka předsedajicim shromáždéní delegátů.
Vjsled€k hlašováni: PRo: 24 PRoTl| 0 ZDRŽELl sE| 1

Před§edající kon§tatoval, že timto bodem byly schváleny procedurální náležito§ti bodu číslo 2. Dále bude shřomždění
delegáť| pokračovat dle dalšich bodů p.ogramu a předal siovo předs€dajicímu.

3. Zpráva předsedy TJ o kontrol€ usne§eíi z vol€bDí čleD§ké s.hůze konané dn€ 16.02.2018 a zpnívs o činno§ti
ťlroru TJ od volební čleDské šchůze.
Předxda předal slovo sekr€táři Jiňmu Smrčkovi a ten §eznámil přítomné o činno§ti TJ Sokoli zá minulý fok,
nastínil Činno§í spolku v minulém roce a \,yzdvihl čiítnost každého oddilů, stejně tak i jejich spolupíáci a pomoc
obci při organizování společenského vyžití (nejenom spoňomiho)
Ze zpnáv.r- vyplynulo|
Ke zpíávě sekeiiře nebyly vzneseny připominky.
Usnesení č.5: Delegáti §€hvalují zpnávu sekeťáře o kontrole usne§ení z vo|ebni členské schůze konané dne
16-02.2018, zpnáva o činnosti výboru TJ od volební ělenské schůze,
Vjsledet hla§ování: PRo: 25 PRo tI: o ZDťELl sE: 0

,l. zprávu o bosPod.řeBí TJ za rok 2018 r pouátí zi§ku z hospodiření za rok 2018, jednotliÝých oddílů, štavu
čleDské ákladny k31.12.201E i inveDtafizaci rDejetku k31.12.20t8

Výklad ke zprávě přednesl ho§podái TJ. seznáínil přitomné § výkazein zisků a žíát a Rozvahou za rok 20lE.
pod§tatnél

K 0t.01.20t8
TJ 568385,50,- Kč Fotbal 555.848,43,- Kč ČUs -2.258,00,- Kč Vodáci 14.795.07._ Kč Badminton
0,00 Tenis 0,00
K 31.12.2018
TJ 755.338,80,_ Kč Fotbal 688.531,81,_Kč ČUs -5-260,00,_ Kě Vodrici 68.09ó,07,- Kč Badminton
1.27l,00,- Kě Tenis 2.700,00_ Kč
Výsledek finaIrční
TJ +186.953.38,- Kč Fotbal + 132.683,38,_ Kč ČUs -3,002,00,- Kč Vodáci +53.301,oo,_ Kč Badminton
+1,271,00._ Kč Tenis +2,700,00,- Kč
výsledek účetní
Náklady: Hlavni činnost 959618.00Kě + vedlejší činnost 4599l9,00Kč = celkem 1419537,00Kč.
Výalosy: Hlawi činnost 802058.00Kč + vedlejší činnost 803736,00Kč = calkem l605794,0oKč
Hospodařeni: Hlavní činnost -t57560,00Kč vedlejší činnost+343817,00Kč celkem + Ia6257,ooKč
Rozdil -ó95,75 na učtě 32l wčánek 4484,6l konďný 5l80.36
výsledek účetni na tisíce
Nriklady: Hlavni činnost 961.00Kč + Vedlejší činnost 459,00Kč = Celkem 1420,00Kč.
výnosy: Hlavni čirmost 802,00Kč + V9dlejší činnost 804,00Kč = Celkem ló06,00Kč
Hospodaření; Hlavní činnost -159,00Kč Vedlejší činno§t+345.00Kč Celkem +186.00Kč
Investice: 0"00 HČF: 307483,00,00 HČv: lqzzs,oo

CLENSKÁ ZÁKLADNA TJ Sokol Lesnice, z. §. k 3t.12.2018
4oDDiLY CELKEM 4-15 15_ 18 4 _ 18 18_x
NAzEv M z c M z c M Z C M Z c M z c
Jednicové 2o3 36 239 11 13 84 20 2 22 9l 15 l0ó I12 21 133

Badminton 9 6 l5 3 3 ó 2 0 2 5 3 8 4 ] 7
Fotbal l77 14 l9l ,l0

9 ,l9 20 2 22 90 ll l01 81 90
vodáci/jiná odvětví/ 12 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 l2 3,1
'fenis 7 4 l1 0 0 0 0 0 "l 3 l0
TJ součet 2l8 36 254 73 13 86 22 2 24 95 l5 1l0 l23 2l l44

shromážděni delegátů ukládá,\rýboru TJ použít zisk z roku 2018 v souladu se stanovami.
Usne§ení č.6: Delegáti schvalují žpnávu o hospodařeni TJ, jednotli\.ých oddilů za rok 2018, použiti žisku

z hospodařeni za rok 20I8. stavu členské ákladny k 31.12,20l8 a inventarizaci majetku.



Výsledek hla§ováni: PRo: 25 PRoTI: 0 ZDRŽELI sE: 0

5. zpávu Kontrolní komi§e z, rok 2018.
Zprávu přednesla předs€dkyně kont olni komise. Komise se především zaměřila na ho§podámé čerpání finančních

prosťedků, plněni uložnýcfi úkolů a hlavně kontrol! čerpáni přidělených dotaci, Droblú hlavně administťativni

nedostatlf byly odstíaněny na mistě.

Ke zpíávě nebyly vane§eny připomínky,
Usneseni č.7: Delegiti schvaluji Zpnívu kontrolní komise za rok 2018.
V}sledek hlasování: PRo: 24 PRoTI: 0 ZDRŽLL| SE: l

ó. Zpíáva o činno§ti j€dnotlivých oddilu z, Ťok2018
Fotbalový oddíl: předseda shmul činnost fotbalu za fiinulý rok, vyzdvihl jednotlivé akce (kamevaly, lezrické
tanďek atd.) a naslinil akivity fotbalu na rok 20 l 9. Dále sekreLář shmul veškeré opraly na fotbalovém hřišti
Vod.íclcý oddíI: předseda vod.áckého oddilu Pavel Kfiobloch semámil přítomné s ěinností vodáků a nastinil akce na
íok 20l9
Badmintonolý oddíl: předseda JuŤaj chovanec semámil přitomné s činností oddílu a informoval o chystaných
akcích
Teniso\,ý oddíI: před§€d! Pet Zloch nastínil činno§t oddílu a informoval o chy§taném t€nisovém fumaji
Na ávěr §hmul pfudseda TJ sokolu činnost celého spolku a lyzdvihl spolupníci oddilů.

U§ne§eni č 8: Delegiiti b€Ťou na vědomí zpn{vu o činnostijednotliv,ých oddílů,

7. výrďoi zpriv, TJ k31,12.201E
zpnátu př9dnesl hospod]íř TJ - informoval o výročni zpnivě TJ sokolu z, ťok 2018 - informoval o organizaci jako

ta&ové. d.ále o hlavní a vedlejší činnosti oíganizác€, stíuktuře a člen§ké Základně. Dále §hmul hospodařené

organizace.

K Výíočni zpnávě nebyly vmeseny připominky.
Usnesfií č,9: Dele8áti schvalují Výrďní zpnílrr TJ za lok 2018.
výs|€dek hlasování: PRo: 25 PROTI: 0 ZDRŽELI sE: 0

8. schváleuí íozhodDltí !Ýboru TJ o zrušení Yolejbelového oddílu
Najedníni výboru TJ dne 22.08.2018 Polách konstatoval, že podminky čleasM /zaplacení členských
přispěvkrV splnily všechny oddíly komě oddílu volejba|u. Strávající předseda tohoto oddílu Petr Zloch
nawhnul na zíkladě Stanov TJ sokol Lesnice. z. §, odstavce 3,9 písmeno i a písmeno l zrušit tento oddíl
včetně členů váledem k nezaplapení ělenských příspěvků dle odstavce 3.1 písmeno b. Výbor s tímto
roáodnutím souhlasil a toto roáodnutí předlož k potvrzeni sD TJ.
Výbor beíe zpnivu na vědomí. Se zrušenim volejbalového oddilu souhlasili 4 řádni členové výboru.
Proti:0 Zdrželi se 0.

K roáodnutí ťboru o zrušení oddílu volejbalu nebyly připomínky ani diskuze.
U§ne§eni č. l0: Dele8áti §chvalují rozhodnuli \,ýboru TJ o zrušení \olejbalového oddílu
VysledeL hlasováni: PRO: 25 PROTI: 0 7DRžELI SE: 0

9- schváleíí čestného ěI€lrstÝí
Na aákladě stano\T, kapitola Iv. ČLENsTvÍ, odstavce 1.4 - 1.6. navrbnul výbor vodáckého oddilu
udělit Čestné čIenství in memoriam bývalému pŤedsedolT TJ Sokot Lesnice Miloši Jwčičkovi. Výbor
§ ťmto návrhem souhla§í a předkládá ho ke schválení shrcftiždění delegátů.

Usnesení č.l l: Delegáti schvalují $děleni če§hého člensNi Miloši Jurčičkovi. Členstvije podminěno písemnýín
souhlasem ťodiny. zaji§tí předseda vodáckého oddílu.
Výsledek hlasováni: PRo: 25 PRoTI: 0 ZDRŽELI sE: o

10. schvál€ní ťše čleí§kých pňspěYků na Ťok 2019 a termín jejich zapláceni.
Náv.h na {ýši členských přispěvkil přednesl §ekretť TJ. výbor TJ nawhuje člerrské oddílové příspěvky ve výši
100,00 Kč pro mládež do 18 let a 200,00 Kč pro do§pělé. Pokud si oddí| schválí pfispevky \Yšší, jsou tímto
shlomžděnim dele8átů schváleny. Termin jejich zaplacení je 3 1. 03. 20l9.

Po di§kuzi a návrhu změn, byl schválen návrh výboru.
Usnesení č.l2: Delegáti schvalují výši čl€nských přispěvkú na ťok 2019 a t€fmín jejich splatnosti dle návrhu

výboru TJ.
Výsledek hlasovlíní: PRo: 25 PRoTt: 0 ZDRZELI SE: 0



1 l. §cbvá|ení rozděleni plateb TJ na oddi|y za rok 2019 a dříve.
Tento bod lysvětlil dele8átům hospodář TJ Polách. Jedná §e o platby v rámci TJ, na kteé proti minullfin letům
echodí dotace z ČUs a zatím je plati| fotbalový oddít. Výbor navrhuje: platby před rokem 2018 v částce

2.258,00Kč budou odečt€ny fotba|ovému oddíIu a platby rok 20l8 3,002,00Kč budou rozúčtovány najedúotlivé
oddíl} podle pocru členů.
Rozúčtováni ztráty cUS v roce 20l8: 3002.00Kč + ztníta z minulých let 2258,00Kč.
TJ 254 členů k 31,12,2018 tj. l1,8lKč/člen
Fotbal 191 č1. 2255.00Kč, Badminton 15 čl. 178,00Kč, Vodáci 37 čl. 438,00Kč, Tenis l l čl. l31,00Kč.

Čerpání: webtone 499,00Kč. ověření podpisů 390,00Kč, poštovné 54,00Kč, daň z pozemků 176.00Kč,
členství ČUs 600.o0Kč, ABRA 1503,00. prornijem pozemků +220.00Kč,

Po diskuzi a návrhu zrněn, byl schválen návrh l"ýboru,
Usnesení č.l3: Delegáti schválili rozúčtováni výdajů TJ íajednotlivé oddílyjakje navrhnul výboí TJ.
Výsl€dek hlasováni: PRo: 24 PRoTI: 0 ZDRŽELI sE: ]

12. Hlsvní sríěřy čioDo§úi TJ e oddílů v roce 2019.
Bod č. l2s€sloučil 1bodem lJ,\iz,niže

l3. Úkoly členům ťboru r,]i p|ýYrjící ze šhromážděúí delegátů TJ.
Předseda požaduje po oddilech konŤo|ujejich činnosti tak, aby v Ťoce 2019 co Dejlépe každý oddil hospodařil.
Hospodr{ř doplni| tento M o to, aby také všechry §poll§/ co nejvice spolupracovaly nejenom s obci, ale také
mezi sebou,
Výsledek h|asování: PRo;25 PRoTt: 0 ZDRŽELI sE: 0

14. záýěr
Jan Knobloch pied§eda TJ poděkoval přitomným za účast na §hfomážděni deleBitů TJ Sokol Lesnice, z, s. a
v 20lJ0 čle[skou schůzi ukončil.

Zapsal: Zlzana Žižkov6

Zápis ověňli Marie weidingerová

Zápis ověřil: Lukiš Zanykal

Datum a podpis: 19.03.2019

Datum a podpis: l9. 03.2019

Datum a podpis: 19. 03.2019 ....!.L,'-


