Zápis
z valné hromady Sokol Zákolany,
konané 6.11.2015 v 18.00 v kabinách hřiště Zákolany

Zahájení
Valnou hromadu Sokola Zákolany, z.s. (dále jen spolku) zahájila předsedkyně Jarmila Hladíková
v 18.30
Kontrola usnášeníschopnosti
Přítomni: Poláčková I., Šarochová P., Šaroch P., Šutová A., Galová J., Horsicová A., Hladík P., Racek J.,
Hýbl L., Šup Jaroslav, Podracký M., Himl M., Hladíková J., Křížová J., Kučerová P., Macková M., Šup J.,
Kalina V., Novák I., Nosek J., Nekvinda P.,
Omluveni: Černý M., Černý V., Míka J.
Valná hromada spolku je usnášeníschopná.
Ověřovatelé zápisu a zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu byli předsedkyní určenyPodracký Milan, Kučerová Pavla, zápis provede Šup Jiří.
Volba volební komise:
Do volební komise jsou navrženi: p. Šarochová Pavla, Galová Jitka, Šutová Anna,
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 se zdrželo, 1 proti.
Program:










Zpráva o činnosti spolku
Zpráva o hospodaření spolku
Nové stanovy spolku
Informační systém
Zápis spolku do rejstříku
Nové logo
Volba nového výboru
Dotace
Diskuse

Usnesení: Valná hromada souhlasí s navrženým programem
Výsledek hlasování: 22 pro, 0 se zdrželo, 0 je proti.
Zpráva o činnosti TJ Sokola Zákolany:
Zprávu přednesla předsedkyně spolku Jarmila Hladíková,
Sokol Zákolany má několik oddílůMíčové hry Volejbal: má 12 členů. Dvakrát týdně se volejbalisté scházejí na malém hřišti, jednou
ročně pořádáme volejbalový turnaj s dlouholetou tradicí (až 80 sportovců).
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Míčové hry Nohejbal má 12 členů. Scházejí se dvakrát v týdnu a dvakrát ročně pořádají turnaj (až 70
sportovců) Vedoucí oddílu p. Jiří Šup je zároveň správce hřiště.
Cvičení: Každou středu se schází 15 žen pod vedením M.Mackové a A.Horsicové v tělocvičně
Kopaná: A mužstvo mužů hraje 4třídu, Mladší žáci jsou spojeni se stejně starými žáky Stehelčevse a
hrají na hřišti ve Stehelčevsi, dosahují velmi dobrých výsledků. Mladší přípravka si také vede velmi
dobře, zatím neprohráli! Velice dobře funguje minipřípravka, kde se předškoláci seznamují s hrou.
2 naši hráči působí na hostování v Kladenských klubech.
Velké poděkování patří panu I. Novákovi za práci s mládeží. (Valná hromada poděkovala panu
Novákovi potleskem)
Turistická základna Podholí: V Podholí byla postavena nová kuchyně, kvůli havarijnímu stavu staré,
která byla stržena. Byly opraveny i ostatní stavby. Každoročně se zde o prázdninách pořádají dva
dětské tábory. Ve spolupráci s OU Zákolany a SDH Zákolany se v základně pořádá dětský den. Pro
několik nadšenců je zde po celý rok opravdu velmi mnoho práce.
Spolek vlastní velmi rozsáhlý majetek (fotbalové hřiště, Sokolské cvičiště a turistickou
základnu Podholí), jeho údržba a provoz vyžaduje značné náklady a úsilí. Naše příjmy se skládají ze
členských příspěvků a něco málo z pronájmu zařízeních. Proto jsme velmi vděčni za každoroční
příspěvek na činnost, poskytovaný Obecním Úřadem.
Spolek pravidelně žádá o datace a v několika případech byl úspěšný:
 Rekonstrukce Husova pomníku na Sokolském hřišti v roce 2008 (123.000,-Kč)
 Výměna oken, dveří a oprava střechy v roce 2009 (397.000,-Kč)
 Příspěvek na upomínkové předměty 100let založení kopané a 100let Sokolského
cvičiště (3.500,- Kč)
Všechny vyjmenované dotace byly poskytnuty prostřednictvím MAS Přemyslovských
Středních Čech.
Během let 2007-2013 jsme opakovaně žádali o dotace na úpravu povrchů na Sokolském cvičišti a
další na Výstavbu zázemí na Sokolském cvičišti. Dále spolek žádal o dotaci na malý traktůrek k sekání
hřiště. V těchto případech byli naše žádosti neúspěšné. Traktůrek nám poskytl OU Zákolany.
Pozemky: Podařilo se nám vypořádat vlastnictví pozemků na fotbalovém hřišti, část kabin nestála na
našem pozemku. Výměnou s OU Zákolany jsme vše dali do pořádku. Obec Zákolany tak získala
pozemky za brankou na západní straně hřiště, kde plánuje vybudovat dětské hřiště.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům, kteří se podílí na údržbě a provozu všech našich
zařízení, taktéž všem brigádníkům ať už jsou členové či nečlenové spolku.
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti spolku
Výsledek hlasování: 22 pro, 0 se zdrželo, 0 je proti.
Zpráva o hospodaření za rok 2014 – TJ Sokola Zákolany:
Zůstatek k 1.1.2014 činil na účtu Kč 7.999,54, v pokladně Kč 7.777,Celkové příjmy byly Kč 152.102,84 z toho
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Pronájem a zálohy
Pronájem sportovišť

56.520,4.240,-







Členské příspěvky
Příspěvky OFS
Příspěvky OÚ Zákolany
Ostatní příspěvky
Úroky a dobropis

9.700,8.825,50.000,22.440,377,84










Plyn, voda, elektřina
Materiál na údržbu
Opravy
Benzín
Praní prádla
Rozhodčí a přestupy hráčů
Poplatky
Ostatní výdaje

43.466,13.440,5.085,9.411,50
5.924,6.590,3.709,75
33.861,-

Celkové výdaje byly Kč 122.326,25 z toho

( Dresy, cen.ostraha, doplnění vkladu, dětský den Podholí, míče, vlaječky, travní semeno, prášky na
prádlo apod.)


Drobné výdaje

1.136,-

Zůstatek k 31.12.2014 činil na účtu Kč 38.068,63 a v pokladně Kč 7.836,Usnesení: Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření
Výsledek hlasovaní: 22 pro, 0 se zdrželo, 0 je proti.
Nové stanovy spolku:
Nové stanovy představila předsedkyně paní Jarmila Hladíková. Všem přítomným byly stanovy
poskytnuty k prostudování. Předsedkyně stanovy přečetla a upozornila na nejdůležitější body a
vysvětlila jejich smysl. Stanovy jsou umístěny k nahlédnutí na informačním systému spolku na
webových stranách České unie sportu www.cuscz.cz
Usnesení: Valná hromada souhlasí se změnou stanov
Výsledek hlasování:22 pro, 0 se zdrželo, 0 je proti.
Informační systém:
Do konce října 2015 májí spolky sdružené pod ČUS (česká unie sportu) povinnost uvézt na
informačním systému ČUS veškeré informace o spolku. Tuto povinnost náš spolek splnil 25. října
2015. Přes tento informační systém se nyní přenášejí veškeré informace mezi spolkem a nadřízeným
orgánem ČUS. Zároveň zákonem stanovené informace jsou tímto systémem poskytnuty k nahlédnutí
veřejnosti. Předsedkyně J.Hladíková poděkovala za pomoc při uvedení v provoz informačního
systému panu Milanovi Podrackému.
Usnesení: valná hromada vzala na vědomí informace o informačním systému ČUS
Výsledek hlasování. 22 pro, 0 se zdrželo, 0 je proti.
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Zápis spolku do rejstříku:
Do konce roku je nutné podat návrh na zápis spolku k příslušnému rejstříkovému soudu, tento krok je
do konce roku 2015 bezplatný, tím naplníme zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 304/2013
Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Jedním z nutných podkladů jsou nové
stanovy, které jsme jednomyslně přijali
Usnesení: Valná hromada pověřuje předsedkyni Jarmilu Hladíkovou k úkonu zapsání spolku
„Sokol Zákolany, z.s.“ k příslušnému rejstříkovému soudu.

Výsledek hlasování. 22 pro, 0 se zdrželo, 0 je proti.
Nové logo:
Dlouholetý funkcionář Sokola Zákolany navrhl grafiku nového loga, které by se nadále používalo na
razítkách, listinách a k propagaci. Grafické návrhy byly valné hromadě předloženy k nahlédnutí.
Zároveň předsedkyně vyjádřila poděkování panu Vladimírovi Černému za jeho dlouholetou a
nezištnou práci ve spolku, „Svojí prací pan Vladimír Černý má velkou zásluhu na tom, že se spolek
udržel a funguje do dnešní doby. Valná hromada vyjádřila panu Vladimírovy Černému poděkování
především za jeho dlouholetou práci ve spolku a také za návrhy grafiky nového loga.
Usnesení: Valná hromada souhlasí a přijímá návrhy na nové logo spolku „Sokol Zákolany z.s.“
Výsledek hlasování. 22 pro, 0 se zdrželo, 0 je proti.
Volba nového výboru spolku:
Volební komise předložila valné hromadě návrhy na volbu nového výboru spolku v této podobě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

předseda:
hospodář
jednatel
vedoucí oddílu kopané
vedoucí oddílu aerobic
místopředseda
vedoucí oddílu míč.hry
7. vedoucí oddílu turistika

paní Jarmila Hladíková
paní Jiřina Křížová
pan Milan Podracký
pan Martin Himl
paní Máša Macková
pan Jiří Šup
pan Pavel Hladík

Revizní komise:
1. předseda
2. člen rev.komise
3. člen rev.komise

paní Pavla Kučerová
paní Irena Poláčková
pan Pavel Šaroch

Usnesení: Valná hromada je pro zvolení nového výhoru dle shora uvedeného seznamu
Výsledek hlasování. 22 pro, 0 se zdrželo, 0 je proti.
Dotace:
Jiří Šup shrnul nutnost vytvoření „Zásobníku projektů“ pro podání budoucích žádostí o dotaci a vyzval
všechny vedoucí oddílů, aby předložili do budoucí schůze výboru návrhy na projekty, o které by se při
vyhlášení dotací mohla podat žádost o jejich získání.
Zároveň představil studii paní Evy Jeníkové z architektonické kanceláře IN SITE na „Úpravy povrchů
cvičiště Sokolské hřiště“. Nad studií přítomní diskutovali. Studie se všem přítomným líbila. Jiří Šup
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zjistí. jakou cenu by f. IN SITE požadovala za vypracování projektu do úrovně získání územního
rozhodnutí. Zároveň je nutné zjistit, zda pro takovou úpravu povrchů je nutné získat stavební
povolení, či územní rozhodnutí.
Usnesení: Valná hromada pověřuje Jiřího Šupa zajištěním přípravy projektu „ Úprava povrchů
cvičiště Sokolského hřiště“ a jednáním s OU Zákolany o dofinancování projektů.
Výsledek hlasování. 22 pro, 0 se zdrželo, 0 je proti.
Diskuse:
Předsedkyně J.Hladíková otevřela diskusi na případné otázky odpoví výbor na příštím zasedání.
1. P.Hladík požádal o pravidelné sekání pozemku u turistické základny v Podholí sekačkou
fotbalistů, pan Kalina mu odpověděl, že traktůrek není stavěn na sečení louky.
2. Paní Máša Macková vyjádřila poděkování paní Jarmile Hladíkové za její dlouholetou práci pro
Sokol.
3. Pan M.Koula předložil na minulé schůzi výboru nabídku na dodání fotbalových střídaček
v ceně 27.000,- Kč. J.Hladíková potvrdila příslib výboru, že se střídačky zakoupí ještě v tomto
roce. M.Himl poukázal na to, že střídačky by mohli stát na straně u kabin pod krytou tribunou
a tím pádem by potřebovali jen částečné zastřešení. Tím by mohla vzniknou úspora. J.Šup
přislíbil, že na základě náčrtku od p.Himla učiní poptávku na výrobu střídaček a společně s p.
Himlem pak zadají výrobu levnějšímu výrobci.
4. P.MilanPodracký oznámil vznik nových webových stránek, www.sokolzakolany.cz a vyzval
přítomné vedoucí oddílu aby dodali příspěvky a fota které by na stránky vložil. Nové webové
stránky jsou provedeny již v designu s novým logem od Vladimíra Černého.
Paní předsedkyně valnou hromadu ukončila ve 20.15
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