
Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek - Fügnerova 1226/10, Horka – Domky, 
674 01 Třebíč

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 1578, dne 01.012014
_______________________________________________________________________________________

IČ 440 65 400

Z   Á   P   I   S

z jednání valné hromady spolku

Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek

se sídlem Fügnerova 1226/10, Horka – Domky, 674 01 Třebíč

konané dne 2. června 2022 

v restauraci „Sport“ v sídle spolku na adrese - Třebíč, Fügnerova 1226/10



Článek I.

Svolání valné hromady.

       Valná  hromada spolku Tělovýchovná jednota  Třebíč  byla  svolána výkonným
výborem TJ,  ve  smyslu  článku III.,  odstavec  2.,  pozvánkou,  která byla  v souladu se
stanovami  Tělovýchovné  jednoty  Třebíč,  spolek  zaslána  na  adresu  předsedů  výborů
jednotlivých oddílů a zveřejněna na nástěnce ve vestibulu sportovní haly.

     
Článek II.

Registrace delegátů.

       Valná hromada spolku Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek se konala v restauraci
„Sport“ v sídle spolku na adresu Třebíč, Fügnerova 1226/10.

       Registrace  zástupců  oddílů  (delegátů)  byla  zahájena  v 17:30  hodin  v souladu
s pozvánkou na valnou hromadu.

     
Článek III.

Zahájení valné hromady.

       Valnou hromadu zahájil v 18:08 hodin pan Ing. Vladimír Smital, předseda VV TJ,
přivítáním přítomných delegátů oddílů, členů VV TJ a hosta. Valnou hromadu seznámil
se stavem přítomných delegátů.

     V 18:08 hodin,  při  zahájení  valné hromady,  bylo z celkového počtu 27 delegátů
s hlasem  rozhodujícím,  představujících  100  %  oprávněných  delegátů,  přítomno  21
delegátů, to je 77,78 % delegátů s hlasem rozhodujícím. Podle článku III., odstavec 2.,
pododstavec  2.7  stanov  Tělovýchovné  jednoty  Třebíč,  spolek  byla  valná  hromada
schopná jednat a usnášet se. Přítomen jednání byl rovněž pan Tomáš Ferdan, správce
sportovní haly a majetku TJ a kandidát pro volbu do výkonného výboru TJ.

Článek IV.

Volba orgánů valné hromady.

     Pan Ing. Vladimír Smital předložil, ve smyslu § 253 zákona 89/2012 Sb., návrh VV
TJ  na  obsazení  funkce  předsedy  valné  hromady  panem  Jaroslavem  Dobešem.  O
navrženém bylo  hlasováno a  valná hromada zvolila  předsedou valné  hromady pana
Jaroslava Dobeše počtem 21 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů.

     Pan Jaroslav Dobeš se ujal řízení valné hromady s tím, že se valná hromada bude
řídit  příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,  stanovami TJ Třebíč,  spolek a
programem zveřejněným na pozvánce na řádnou valnou hromadu.



       Ve smyslu § 253 občanského zákoníku přistoupil pan Jaroslav Dobeš k volbě dalších
orgánů valné hromady. Seznámil přítomné s následujícím návrhem VV TJ na obsazení
jednotlivých funkcí:

- zapisovatel valné hromady pan Zdeněk Toman.

- ověřovatelé zápisu a členové návrhové komise pan Ing. Vladimír Smital a Tomáš
Ferdan. 

- členové volební komise pan Ing. Martin Michal a pan Daniel Černý.

       Žádný z přítomných delegátů neuplatnil protinávrh pro volbu dalších orgánů valné
hromady.

       Přistoupeno k volbě dalších funkcionářů valné hromady:

- pan Zdeněk Toman získal 21 hlasů, tj. 100,00 % přítomných hlasů a byl zvolen
zapisovatelem valné hromady.

- pan Ing. Vladimír Smital získal 21 hlasů, tj. 100,00 % přítomných hlasů a byl
zvolen ověřovatelem zápisu a členem návrhové komise.

- pan Tomáš Ferdan získal 21 hlasů, tj. 100,00 % přítomných hlasů a byl zvolen
ověřovatelem zápisu a členem návrhové komise.

- pan Ing. Martin Michal získal 21 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů a byl zvolen
členem volební komise

- pan Daniel Černý získal 21 hlasů, tj. 100,00 % přítomných hlasů a byl zvolen
členem volební komise.

     
       Při hlasování bylo přítomno 21 delegátů s hlasem rozhodujícím. Odpovědné osoby
byly řádně zvoleny a bylo přistoupeno k pokračování v programu jednání.

Článek V.

Zpráva o činnosti VV TJ Třebíč, spolek za uplynulé období.

       Zprávu o činnosti VV TJ Třebíč, spolek za období od předcházející valné hromady
(17.06.2021) přednesl předseda výkonného výboru TJ pan Ing. Vladimír Smital. 

     (Zpráva přílohou zápisu)



Článek VI.

Hospodaření TJ Třebíč, spolek za rok 2021.

       Pan Jaroslav Dobeš pokračoval projednáním roční účetní závěrky TJ Třebíč, spolek
za rok 2021 (rozvaha,  výkaz zisků a ztrát,  příloha k účetní závěrce,  daňové přiznání
k dani  z příjmů  právnických  osob  –  materiály  byly  účastníkům  valné  hromady
k dispozici). 
     

TJ celkem Hlavní činnost Z toho oddíly Hospodářská
činnost

Náklady 3.697.845,38 Kč 2.961.910,60 Kč 1.104.186,97 Kč 735.934,78 Kč
Výnosy 4.089.630,03 Kč 3.062.057,25 Kč  1.143.107,25 Kč 1.027.572,78 Kč
HV   391.784,65 Kč 100.146,65 Kč       38.920,28 Kč 291.638,00 Kč

       Pan Jaroslav Dobeš, jménem VV TJ Třebíč, spolek, navrhl valné hromadě schválit
zaúčtování dosaženého zisku za rok 2021 ve výši 391.784,65 Kč ve prospěch účtu 932
(nerozdělený zisk minulých let).

Článek VII.

Zpráva revizora účtů.

       Valná hromada pokračovala projednáním zprávy revizora účtů, zpracované panem
Zdeňkem Tomanem a paní Janou Tomanovou, o provedených kontrolách správnosti
zaúčtování,  účtování  a  daňového  přiznání  za  rok  2021.  Mimo  detailů,  které  byly
bezprostředně řešeny opravnými doklady, nebyly shledány žádné nedostatky.

Článek VIII. 

Volby členů výkonného výboru TJ Třebíč, spolek.

       Předseda valné hromady představil jednotlivé kandidáty navržené z jednotlivých
oddílů pro volby do výkonného výboru TJ Třebíč, spolek. 

       Na volebním lístku je uvedeno sedm kandidátů z pěti oddílů. Čtyři oddíly (karate,
moderní gymnastika, stolní tenis a zápas) kandidáty ze svého středu nenavrhly.

       Pan  Ing.  Martin  Michal  seznámil  přítomné  delegáty  s postupem  voleb  do
sedmičlenného výkonného výboru TJ Třebíč, spolek (způsob úpravy volebního lístku,
platnosti  volebního lístku, způsobu tajné volby vhozením volebního lístku do volební
urny). 

       Po desetiminutové přestávce vyhlásila volební komise (Ing. Martin Michal a Daniel
Černý) výsledky voleb. 

       Vydáno 21 volebních lístků, odevzdáno 21 volebních lístků, všechny odevzdané
volební lístky jsou platné. Jednotliví kandidáti získali následující počty hlasů:



1. Jaroslav Dobeš Kuželky 21
2. Tomáš Ferdan Basketbal 21
3. Jiří Matoušek Taekwon-do 21
4. Vladimír Smital Basketbal 21
5. Ladislav Švaříček Kulturistika 21
6. Miroslav Tesař Tenis 21
7. Zdeněk Toman Kuželky 21

     Všech sedm kandidátů bylo ve smyslu článku III.,  odstavec 3,  platných stanov,
zvoleno do výkonného výboru TJ Třebíč, spolek pro nadcházející tříleté období.

Článek IX.

Výroční zpráva TJ Třebíč, spolek za rok 2021.

       Pan Jaroslav Dobeš seznámil přítomné se zpracovanou výroční zprávou spolku za
rok 2021. Přítomní měli možnost do zpracovaného materiálu před a v průběhu valné
hromady nahlédnout.

Článek X.

Členské příspěvky pro rok 2023.

       Pan Jaroslav Dobeš předložil návrh VV TJ Třebíč na výši členských příspěvků a
termín pro jejich výběr. VV TJ Třebíč navrhuje členské příspěvky pro rok 2023 ve výši:

- 2000,- Kč dospělí (od 16 do 62 let)

- 1000,- Kč senioři od 63 let a mládež ve věku do 15 let

- přihlášení v I. pololetí 2023, příspěvek v plné výši 2000,- resp. 1000,- Kč

- přihlášení v II. pololetí 2023, příspěvek ve výši 50 %, 1000,- resp. 500,- Kč

- „prozatímní členství“, příspěvky 200,- Kč (senioři a mládež), 500,- Kč (16 až 62 let) 

       Pro výši platby členských příspěvků je rozhodující dosažený věk v daném roce.
Termín pro jejich odevzdání na sekretariátu TJ k rukám tajemníka stanoven do 31.
března 2023.

              
Článek XI.

Diskuse.

       Informaci  o  průběžném  hospodaření  Tělovýchovné  jednoty  Třebíč,  spolek  a
jednotlivých oddílů k 30. 04. 2023 podal pan Jaroslav Dobeš. Přítomné také seznámil



s vývojem  zdražování  cen  energií  v průběhu  roku  2022  a  výhledem  pro  rok  2023.
Prezentoval  rovněž  zůstatky  účtů  jednotlivých  oddílů  k 31.  05.  2022  (přes  výběr
oddílových  příspěvků  dochází  k výraznému  poklesu  stavu  účtu  u  většiny  oddílů).
Připomněl kritéria pro rozdělení státní dotace „Můj klub 2022“. Dotace bude oddílům
zaúčtována na jejich účty v průběhu měsíce července.

       Pan Pavel Stasial vznesl dotaz na hospodaření bytového domu a zda jsou průběžně
navyšovány nájmy jednotlivých bytů. 

       Pan Milan Dobrovolný diskutoval k problematice vytápění sportovní haly.

       Na vznesené dotazy odpověděli  pánové Ing. Vladimír Smital, Jaroslav Dobeš a
Zdeněk Toman. Seznámili  přítomné rovněž s průběhem přípravy zateplení  sportovní
haly včetně změny jejího vytápění (projekt ze strany Města Třebíč připraven, hledají se
grantové možnosti).
   

Článek XII.

Schvalování projednávaných materiálů.

       Přistoupeno ke schvalování jednotlivých materiálů předložených valné hromadě,
všechny materiály, s výjimkou výše členských příspěvků pro rok 2023, byly schváleny 21
hlasy, 100 % delegátů s hlasem rozhodujícím.  Návrh členských příspěvků pro rok 2023
byl schválen 19 hlasy (90,48 % přítomných hlasů), 1 hlas byl proti (Karel Poskočil –
stolní tenis) a jeden hlas se zdržel (Miroslav Tesař - tenis).

       Návrhová komise, ve složení Ing. Vladimír Smital a Tomáš Ferdan, předložila valné
hromadě  návrh  na  usnesení  z jednání  valné  hromady  Tělovýchovné  jednoty  Třebíč
konané dne 02. 06. 2022 v níže uvedeném znění.

       Navržené usnesení bylo schváleno bez připomínek 21 hlasy, tedy 100 % delegátů
s hlasem rozhodujícím.

Článek XIII.

Závěr valné hromady.

       Vzhledem ke skutečnosti, že program valné hromady byl vyčerpán a z řad zástupců
oddílů  nebyly  položeny  žádné  další  otázky  ani  připomínky,  ukončil  předseda  valné
hromady  jednání  valné  hromady  poděkováním  za  účast  a  rekapitulací  přijatých
usnesení, kterými valná hromada rozhodla takto:

       Valná hromada schválila:

- zprávu o činnosti VV Tělovýchovné jednoty Třebíč, spolek od poslední řádné valné
hromady.



-  účetní  uzávěrku  Tělovýchovné  jednoty  Třebíč,  spolek  za  rok  2021  a  zaúčtování
dosaženého ve výši zisku 391.784,65 Kč ve prospěch účtu 932 (nerozdělený zisk a ztráta
minulých let).
- výroční zprávu TJ Třebíč, spolek za rok 2021.
- zprávu volební komise o výsledcích voleb do výkonného výboru Tělovýchovné jednoty
Třebíč, spolek – zvolení členové na funkční období 2022 – 2025: Dobeš Jaroslav, Ferdan
Tomáš,  Matoušek  Jiří,  Ing.  Smital  Vladimír,  Švaříček  Ladislav,  Tesař  Miroslav  a
Toman Zdeněk.

       Valná hromada rozhodla: 

- o výši členských příspěvků pro rok 2023 ve výši 2.000,00 Kč dospělí (od 16 do 62 let);
1.000,00 Kč mládež (do 15 let) a senioři (od 63 let, invalidní důchodci) - termín zaplacení
do 31. 03.  2023 (pro posouzení  věkové hranice  je  rozhodující  věk dosažený v daném
roce).

- o výši členských příspěvků členů přihlášených v průběhu roku 2023:  přihlášení v I.
pololetí 2023, příspěvek v plné výši 2000,- resp. 1000,- Kč, přihlášení v II. pololetí 2023,
příspěvek  ve  výši  50  %,  1000,-  resp.  500,-  Kč  a  „prozatímní  členství“  dle  stanov,
příspěvky 200,- Kč (senioři a mládež), 500,- Kč (16 až 62 let). 

       Valná hromada vzala na vědomí:

- zprávu revizora účtů za rok 2021.
- informaci VV Tělovýchovné jednoty Třebíč, spolek o ekonomické situaci TJ k 30. 04.
2022. 
 
       Valná hromada uložila výkonnému výboru Tělovýchovné jednoty Třebíč, spolek:
                                        
- průběžně jednat se zástupci Města Třebíč o výši dotace na provoz a údržbu sportovní
haly pro roky 2023-2025.

       Valná hromada uložila tajemníkovi Tělovýchovné jednoty Třebíč, spolek:
 
- zajistit v termínu do 30. 09. 2022, v součinnosti s předsedy výborů jednotlivých oddílů,
evidenci členské základny v systému ČUS a NSA a tyto agendy pravidelně doplňovat na
základě podkladů jednotlivých oddílů.
   
    Řádná valná hromada byla ukončena v 19:30 hodin za účasti 21 delegátů s hlasem
rozhodujícím,  kteří  se  zúčastnili  hlasování,  která  proběhla,  mimo  tajných  voleb,
aklamací.

     V Třebíči dne 2. června 2022

                  Jaroslav Dobeš                                               Zdeněk  Toman 
                  předseda                                                         zapisovatel 
                  valné hromady                                               valné hromady

                  Tomáš Ferda                                                 Ing. Vladimír Smital
                  ověřovatel zápisu                                           ověřovatel zápisu
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