
ZÁPIS 

ze zasedání Valné Hromady TJ Sokol Zaječice 

konané dne 8.2.2015 v sídle TJ, Zaječice 70, 251 67 Pyšely, IČO: 165 56 305 

 

Zasedání Valné Hromady svolal Výkonný výbor dne 6. ledna 2015. Předsedou Valné hromady 

byl zvolen Zděnek Hruška, který byl pověřen vedením schůze dle navrženého programu 

zasedání Valné hromady: 

Přítomnost: 18 lidí přítomno 

Navrhovaný program: 

1. ÚVOD 

a) Volby komisí, zapisovatele a ověřovatele VH  

b) Ověření usnášeníschopnosti 

c) Schválení programu Valné Hromady a Jednacího řádu 

2. HODNOCENÍ ČINNOSTI   

a) Zpráva o činnosti, Zpráva trenéra, Zpráva o hospodaření a revizní komise 

3. ÚPRAVA STANOV TJ SOKOL ZAJEČICE dle nového Občanského Zákoníku 

4. ZMĚNA názvu na TJ SOKOL ZAJEČICE z.s. 

5. RŮZNÉ 

a) Hráčská základna a trénování pro rok 2015 

b) Členská základna a příspěvky na rok 2015 

c) Výstavba víceúčelového hřiště 

d) Návrh starosty města o možném převody majetku města na TJS Zaječice 

e) Dětský oddíl 

f) Různé 

6. VOLBA ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU a REVIZNÍ KOMISE 

7. DISKUZE 

8. USNESENÍ 

9. ZÁVĚR 

Do bodu 5f byly doplněné tyto body programu: 

1) Brigády a náhrady za neodpracované hodiny 

 

Schválení programu a jednacího řádu Valné Hromady:    

Program Valné hromady a Jednací řád byl schválen všemi hlasy. 

 

 



Volba komisí:    

Za členy jednotlivých komisí vyli navrženi a schváleni tito členové:  

Předseda VH Zdeněk Hruška 

Zapisovatel zápisu Petr Walder 

Ověřovatelé zápisu 
1.  Zdeněk Hruška 

2. Pavel Daňek 

Mandátová komise 

1.  Martin Láska 

2. Pavel Sadecký 

3. Pavel Šnajberk 

Volební komise 

1.  Petr Walder 

2. Lukáš Sadecký 

3. Jakub Kail 

Návrhová komise 

1.  Zdeněk Hruška 

2. Honza Krej čík 

3. Martin Láska  

 

Schváleno 18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel 

 

 

Zpráva Mandátové komise:     

Zprávu Mandátové komise přednesl Martin Láska.  Mandátová komise konstatovala, že 

na Valnou Hromady byli řádně pozváni všichni členové TJ Sokol Zaječice. Valné hromady 

se zúčastnilo 18 z celkového  počtu   33   členů TJ Sokol Zaječice.  Viz prezenční listina, 

která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Valná hromada je usnášeníschopná a ke schválení 

usnesení Valné hromady je tedy potřeba 11 hlasů. 



Ad  2.   HODNOCENÍ ČINNOSTI   

Zpráva o činnosti:    

Zprávu o činnosti přednesl předseda Zdeněk Hruška: 

snaha o stabilizaci členské základny, celkem se povedlo, rozšířit sport směrem k dětem, 

povedlo se a velké poděkování Petru Kutálkovi. 

J. Vejmelka: ples obrovský úspěch, k fotbalu: tréninky – vynikající účast, pochvala a 

poděkování hráčům, Emilovi a Martinovi. 26 zápasů, 2 góly dostali a 4 dostali, bohužel 

Hagi odehrál méně, brankáře máme celkem zabezpečené (Vácha, Krejčík, Plátek), 

potřebujeme přehled St. Hrušky, pochvala L. Sádecký jak jezdí po stranách, Embacher 

velmi slušný a další, více rozvahy u Tomáš Hrušky, poděkování J. Kail, P. Daněk za 

doplnění týmu většinou na střídání. Příprava hřiště: potřeba koupit více močoviny, 

párkrát nebylo posekáno, hrozila neregulérnost hřiště. Zač. března by mohly začít 

tréninky pokud nebude sníh. Závěrem: J. Vejmelka ohlásil ukončení aktivity v TJS (práce, 

tréninky dětí v Pyšelích, aj.), navrhuje St. Hrušku jako hrající trenér. 

Poděkování  H. Bártovi, který se podílel na náboru hráčů. 

M. Láska: nové webové stránky, poděkování  L. Sádeckému za provoz web stránek. 

 

 

Zpráva trenéra:    

Zprávu o činnosti přednesl trenér Jaroslav Vejmelka.  

 

Zpráva o hospodaření:    

Zprávu o činnosti přednesl hospodář Lukáš Sadecký: 

Příjem za rok 2014 ve výši 115.000, výdaje cca 110.000 

Na účte cca 127.000 Kč.  

Revizní komise zkontrolovala účetnictví. 

 

 

Zpráva Revizní komise:    

Zprávu Revizní komise přednesl předseda RK  Pavel Šnajberk  a uvedl, že hospodaření 

bylo bez závad. Zpráva Revizní komise je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

 

 



Diskuse ke  zprávám:    

Emil Michalík: důraz na zvyš. kondice, doporuč. zvyš. kondice i individuálně, kvalita přihrávek, 

zaměř. na standart. situace, tým posílil a omladil, díky H. Bárta, bude vyžadována účast na 

tréninkách, podle tréninků postaví mužstvo 

H. Bárta: nebude fungovat St. Hruška jako hrající trenér, je potřeba aby někdo řval z boku 

hřiště.   

P. Sádecký: 1 hlavní trenér, který bude zodpovídat, jasně, stanoví, jak se bude hrát, to budou 

všichni respektovat. 

P. Šnajberk: autorita, která rozumí fotbalu,  

M. Láska: není úkolem VH stanovit trenéra, je spíše na hráčích koho si zvolí. 

H. Bárta (kapitán) si vezme na starost, dohodne se na sálové kopané s maximem hráčů, kdo 

by měl být trenér, (musí být předjednáno) 

termín do 14.3.  

 

Ad. 3.  ÚPRAVA STANOV TJ SOKOL ZAJEČICE dle nového Občanského Zákoníku 

Návrh na úpravu stanov dle nového Občanského zákoníku přednesl Martin Láska …. 

Dle NOZ: Své stanovy jsou spolky povinny přizpůsobit nové právní úpravě nejpozději do 

tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1.1.2017.    

Hlasování o přijetí nových stanov: 

Stanovy přijaté v podobě jaké jsou předložené s délkou volebního období 2 roky. Všichni pro, 

nikdo se nezdržel, nebyl proti. Schváleno. 

 

 Ad. 4.  ZMĚNA názvu na TJ SOKOL ZAJEČICE z.s. 

Dle nového Občanského zákoníku musí název TJ musí povinně obsahovat odkaz na svou 

právní formu, tedy součástí názvu musí být slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, 

postačí i pouze zkratka „z.s.“ 

 

Návrh na usnesení: Nový název TJ Sokol Zaječice z.s. byl přijat všemi hlasy. 

 

Ad. 5. RŮZNÉ 

a) Hráčská základna a trénování pro rok 2015 

Úkol pro VV dát do pořádku seznamy na FAČR a Unii sportu. Úkol dát do pořádku veškeré 

kontakty (maily, telefony) na hráče za účelem lepšího informování. 



b) Členská základna a příspěvky na rok 2015 

M.L. vysvětlil potřebu úpravu výše min. příspěvků s ohledem na možnost přijetí dotací. 

Zd. Hruška, M. Láska: Nechat pro letošek stejné od příštího roku zvednout 

Hlasování o novém návrhu výše členských příspěvků: 

Odsouhlasen návrh na zvýšení členských příspěvků ve výši: Řádní členové 500 Kč, důchodci 

250 Kč, děti 100 K. Návrh schválen pro 15, proti 1, zdržel 1 

c) Výstavba víceúčelového hřiště 

M. Láska – loni se přišel na problém s katastrem, čekalo se na převedení pozemku do 

vlastnictví obce. Letos již započnou první práce, jakmile umožní počasí, pomůže Zdeněk. 

Zkalkulujeme znovu s aktuálníma cenami.  

 

d) Návrh starosty města o možném převody majetku města na TJS Zaječice 

M. Láska: převést na TJS, pokud se obec zaváže přispívat na opravy, aby TJS mělo jistotu 

správu objektu finančně ukočírovat.  

Usnesení: VH pověřuje VV, aby zahájil jednání se starostou a dalšími zastupiteli a zjistit 

možné podmínky pro převod do majetku TJ Sokol Zaječice.  Pro: 15 lidí, Proti 2 

e) Dětský oddíl 

P. Kutálek: Kroužek pojat jako sportovní, jelikož chodí cca osm dětí ve věkovém rozpětí 5-12 

let a polovina je děvčat. O fotbal u kluků není žádný zájem. Pomohlo by dodělání 

víceúčelového hřiště, bylo by uzavřený, dalo by se hrát další hry (Vybíjená, košíková), 

apelovat na rodiče aby chodili více. TJS děkuje P. Kutálkovi. Byla by vhodná pomoc - J. Balcar 

by chtěl vést dětský oddíl, ten je důležitý pro získávání dotací. 

 

 

f) Různé 

i. Aktivity na rok 2015/2016 

Pomoc s organizací Memoriálu Miloše Hrušky, Posvícení, Masopust, Čarodějnice 

ii. Brigády a náhrady za neodpracované hodiny 

 

Bude se vybírat za neodpracované hodiny dle ustanovení z minulé VH, budou stanoveny 

termíny včas dopředu a dostatečně informovat. 

iii. Dotáhne se převod přístupů a podpisových vzorů na výkonný výbor 

(stále má přístup k účtu J. Vejmelka, P. Sádecký a J. Šnajberk) 



P. Sádecký: je potřeba se lépe starat o traktůrek a křoviňák, VV stanoví nová pravidla a 

zodpovědnou osobu za údržbu hřiště a traktůrek. 

Před koncem sezony nutno požádat na svaz kde chceme hrát, zda Praha-východ nebo 

Benešov.  

Ad. 6. VOLBA ČLENŮ VÝKONNÉHO VÝBORU a KONTROLNÍ KOMISE 

Zd. Hruška ohlásil ukončení práce ve výboru. Zájem kandidovat a pracovat ve výboru projevil 

P. Daněk, P. Gregor, P. Šnajberk 

J. Vejmelka ohlásil, že si dá na čas pauzu s prací pro výbor.  

V tajné volbě do výkonného výboru byli zvoleni: Pavel Daněk, Martin Láska, Lukáš Sádecký, 

Petr Walder, Pavel Šnajberk. 

Do revizní komise byli navrženi 3 kandidáti: Jan Bárta, Jar. Vejmelka a Jan Krejčík. Všichni pro. 

 

8. USNESENÍ 

Valná Hromada rozhodla o úpravě stanov, tak aby odpovídali nové právní úpravě. 

Navrhovaná úprava stanov byla přijata všemi hlasy. Nové stanovy tvoří přílohu č. 2 tohoto 

zápisu. 

Valná hromada rozhodla o přijetí nové názvu – TJ Sokol Zaječice z.s. . Návrh byl přijat všemi 

účastníky Valné hromady. 

Valná hromada rozhodla o změně členských příspěvků pro rok 2015, které činní.  Řádní 

členové 500 Kč, důchodci 250 Kč, děti 100 Kč. 

Valná hromada rozhodla o členech Výkonném výboru TJ Sokol Zaječice z.s.. Členové 

Výkonného výboru jsou: Pavel Daněk, Martin Láska, Lukáš Sádecký, Petr Walder, Pavel 

Šnajberk. 

Valná hromada rozhodla o členech Kontrolní komise TJ Sokol Zaječice z.s.. Členové Kontrolní 

komise jsou: Jan Bárta, Jaroslav Vejmelka a Jan Krejčík. 

Usnesení bylo přijato všemi hlasy. 

 

9. ZÁVĚR 

Závěrem podělkoval Martin Láska všem účastníků a ukončil Valnou Hromadu v 17hodin. 

 

Zapsal: Petr Walder 

Ověřil:  Zdeněk Hruška 

Ověřil: Pavel Daněk 


