
TěIovýchovnó jednota Spartak Polička o. s., Tyršova 60, Políčka

zÁP!s
z jednání valné hromady Tělovýchovná jednota Spartak Polička o. s. dne 22. dubna 2016

od 19,00 hod. v budově tenisového areá|u

Účast: pozváno bylo 19 delegátů, přítomno bylo 18 delegátů tj. g4,7 % pozvaných

Program:
L. Zahájení a schválení programu
2. volba komisía ověřovatelů
3. Zpráva o činnostivýboru
4. Zpráva o hospodaření a rozpočtu
5. Zpráva kontrolní komise
6. Rozprava - informace oddílů
7. Usnesení
8. Závěr

1. Zahájení a schválení programu:
Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Mgr. Jan Matouš a seznámil přítomné s programem valné
hromady. Program bylschválen všemi delegáty.

2. Volba komisí a ověřovatelů
Předseda TJ seznámil delegáty s návrhem složeníkomisí a ověřovatelů. VH schválila členy komisí,
Mandátová komise: předseda Michal Zahradníček,

členi: Růžena Hnátová, Tomáš Procházka
Návrhová komise: předseda Libor Kotva

členi: František Harašta, Jan Smejkal
Ověřovatelé zápisu: Eva Tutková, lng. Josef Baláš, PhD.

3.Zpráva o činnosti výboru a plnění usnesení
7právu přednesl předseda TJ Spartak Polička Mgr. Jan Matouš, v níž seznámil členy valné hromady
s činnostíTJ a údržbou objektů a majetku využívaného pro sportovníčinnost.
Členové VH byli informování o:

a) opravách a údržbových pracích v sokolovně (volejbalové stojany, zářivky, sklad nářadí,
vitríny), tenisovém areálu (cvičná tenisová stěna)

b) standardníúdržbě lyžařského areálu nezbytné pro jeho provoz
c) dotacích na letošní rok
d) cenách plynu a energií pro provoz sportovišť v roce2Ot7
e) členské základně a webových stránkách
f) výhledu investic na letošnírok - sklady v tenisovém a lyžařském areálu

Předseda TJ podal zprávu o jednání výboru, který se scházel pravidelně k řešení aktuálních
problémů (10 x od poslední VH). Výbor se pravidelně zabýval otázkou financování a hospodaření TJ

jako celku ijednotlivých oddílů, které zajišťovaly provoz v rámci svých příjmů.
K řešenínákladů za spotřebu plynu a elektrické energie i na činnost mládeže vydatně přispívá
Město Polička. TJ Spartak Polička měl k 31. L2.2015 490 členů.
V závěru předseda TJ přednesl přehled očekávaných aktivit v letošním roce. Důležité je, aby byla
zajištěna bezproblémová pravidelná činnost oddílů TJ, výborů a valné hromady. Pozitivně byla



hodnocena komunikace s Městem Polička, které pravidelně poskytuje finanční příspěvek na
provozní náklady objektů provozovaných TJ.
VH schválila zprávu o činnosti výkonného výboru TJ.

4. Zpráva o hospodařenía rozpočtu
Hospodářka Eliška Machová přednesla zprávu o hospodařeníTJ za rok2014
Celkové přúmy činily: 3 455 575 Kč
Celkové výdaje činily: 3 279159 Kč
Hospodářský výsledek + L76 416 Kč

Rozpočet na rok 2015 čjnil
v příjmech 3 610 0OO Kč,
v nákladech 3 610 000 Kč,

Valná hromada (VH) projednala a schválila zprávu o hospodařenív roce 2ol5,VH schváli]a rozpočet
na rok 2016 v příjmech ve výši 3 575 o0o Kč a nákladech ve výši 3 330 0oo Kč

5. Zpráva revizní komise
ZPrávu za komisi Přednesl Libor Kotva,zprávaje přílohou zápisu, Ve správě zhodnotil kontrolu
pokladen oddílů, správnost hospodaření a vedení účetnictví TJ.
VH schválila zprávu revizní komise.

6. Rozprava - informace oddílů
VYstouPili zástuPcijednotlivých oddílŮ za oddíl tenisu Jan Smejkal, za oddít volejbalu František
HaraŠta, za rekreaČnísporty Mgr. Jan MatouŠ, za stolnítenis lng. Josef Baláš, PhD., za lyžařský oddíl
lng. Zdeněk Klanic, kteříseznámili valnou hromadu s jejich činností a výsledky.
PetrJelínek za oddíltenisu upozornil na dožíváníoplocenítenisových kurtů, které by mělo být
v blízké budoucnosti vyměněno.

7. Zpráva mandátové komise
Předseda mandátové komise MichalZahradníček přednesl zprávu o účasti na va]né hromadě, kde
bylo přítomno 18 delegátů tj.94,7 % pozvaných.

8. Schválení usnesení.
K sestavení usnesení se seŠla 3 Členná návrhová komise, které připravila návrh usnesení. předseda
TJ návrh návrhové komise přednesl. Valná hromada TJ Spartak polička schválila předložené
usnesení.

9.7ávér
závěrem Jan Matouš poděkoval za kvalitní práci ve výboru a oddílům v TJ.

Polička dne22. dubna 2016

Zapsal:
Mgr. Jan Matouš

ověřovatelé zápisu:
Eva Tutková
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lng. Josef Baláš PhD.


