
Zápis 

ze zasedání Valné hromady Sokol Zaječice z. s. 

(dále jen Spolek) 

 

 konané dne 23. dubna 2022 v sídle Spolku, Zaječice 70, 251 67 

Pyšely 

 
 
O svolání Valné hromady (VH) rozhodl Výkonný výbor (VV) na schůzi 5. dubna 2022. Oznámení o 

konání VH bylo řádně a včas vyvěšeno v sídle Spolku, na veřejné nástěnce Spolku a pozvánky byly 
rozeslány v souladu se stanovami Spolku. 
 
Navržený program VH: 

1. ÚVOD 
a. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH, ověření usnášeníschopnosti 
b. Schválení programu VH 

2. HODNOCENÍ ČINNOSTI a PLÁN pro další roky 2022 / 2023 
a. Finance 

i. Zpráva o hospodaření a Zpráva revizní komise 
ii. Dotace 2021 a 2022 + Finanční výhled na roky 2022 a 2023 

b. Členská základna a příspěvky na rok 2022 
c. Fotbal – muži 

i. Hodnocení, Hráčská základna a tréninky, Priority pro rok 2022/2023 
d. Fotbal – děti 

i. Hodnocení, Hráčská základna a tréninky, Priority pro rok 2022/2023 
e. Lyžaři 

i. Hodnocení, Členská základna a závody, Priority pro rok 2022/2023 
f. Ostatní sportovní aktivity 

i. Florbal – děti 
ii. Nohejbal / volejbal a dostavba víceúčelového hřiště, Střelci, Otužilci 

g. Různé + Diskuze 
i. Doplnění programu o bod navržený Jardou Šnajberkem: zprávu správce hřiště o 

stavu fotbalového hřiště a řešení, aby splňovalo základní podmínky/rozměry 
3. ZÁVĚR – schválení usnesení VH 

  



Průběh VH: 

1. Úvod 

• Předsedou a řízením VH byl pověřen David Kasl. 

• Přítomnost a usnášeníschopnost: 
o dle prezenční listiny je přítomno 25 členů Spolku 
o pro přijetí rozhodnutí je nutno 13 hlasů 

• Do mandátové komise a jako skrutátoři byli zvoleni: 
o Jaroslav Dočekal 
o Zdenek Jirouš 
o Petr Peřinka 

• Zapisovatel VH: 
o navržen Maroš Staruch 
o hlasování: 25 hlasů pro, 0 se zdrželo, 0 proti 
o Maroš Staruch pověřen vytvořením zápisu z VH 

• Ověřovatelé zápisu: 
o Navrženi: 

▪ Vladimír Douda 
▪ Marek Dvořák 

o hlasování: 25 hlasů pro, 0 se zdrželo, 0 proti 
o Vladimír Douda a Marek Dvořák zvoleni ověřovateli zápisu z VH 

• Volební komise: jelikož letošní VH není volební, tato komise nebyla volena a funkcionáři Spolku 
zůstávají beze změny. 
Výkonný výbor: 

o Předseda: David Kasl 
o Tajemník: Lukáš Sadecký 
o Hospodář: Martin Láska 
o Členové: 

▪ Jan Kapinos 
▪ Pavel Šnajberk 

Kontrolní komise (KK): 
o Předseda: Jaroslav Vejmelka 
o Členové: 

▪ Jiří Balcar 
▪ Maroš Staruch 

 
Usnesení VH Spolku budou nahrazena zápisem 
Hlasování o programu VH: 25 hlasů pro, 0 se zdrželo, 0 proti. Navržený program VH ve znění 

uvedeném výše byl schválen. 
  



2. Hodnocení činnosti a plán na další roky 2022 / 2023: 

• Finance 
o Martin Láska přednesl zprávu o hospodaření sdružení. Příjmy Spolku narostly oproti roku 

2020 na 617 600 Kč v roce 2021. Výdaje naopak poklesly na 589 700 Kč. Největším výdej 
Spolku byli i v roce 2021 investice do závlahy fotbalového hřiště ve výši 129 750 Kč. 
Členové byli zároveň informováni o finančních výsledcích jednotlivých oddílů a o 
jednotlivých dotacích. 

o Plán investic na další rok: plánujeme dokončit závlahu, doplatit traktůrek a v případě 
dotace naplánovat a začít s realizací víceúčelového hřiště. 

• Zpráva Kontrolní komise 
o KK provedla revizi hospodaření Spolku se závěrem, že výkonný výbor hospodařil v 

uplynulém období s majetkem Spolku zodpovědně a v souladu se stanovami Spolku. 
o KK komise neshledala žádné závažné pochybení ze strany členů výkonného výboru. 
o Za KK Jiří Balcar 

• Dotace 2021 a 2022 
o 2021 

▪ Žádali jsme jen o Neinvestiční dotace 
▪ Podáno 5 žádostí o dotace 

• NSA Můj Klub – úspěšná 

• Středočeský kraj – úspěšná 

• Obec Pyšely – úspěšná 

• NSA Provoz – úspěšná 

• UEFA Playmakers – úspěšná 
o 2022 

▪ Žádali jsme o Neinvestiční dotace a nyní připravujeme Investiční dotaci 
▪ Podány 2 žádostí o dotace 

• NSA Můj Klub – 163 750 Kč 

• Středočeský kraj – 100 000 Kč 
▪ Zatím nevypsáno: 

• Obec Pyšely 

• NSA Provoz 

• NSA Kabina 

• Členská základna a příspěvky na rok 2022 
o M. Láska informoval o aktuálním stavu členské základny. 
o Následně vysvětlil strukturu finančních příjmů Spolku a přednesl návrh pravidel pro 

rozdělování rozpočtu mezi jednotlivé oddíly. Tento návrh byl VH prodiskutován. V diskuzi 
padlo několik doplňujících návrhů a VV byl pověřen dopracováním klíče pro rozdělování 
rozpočtu ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oddílů, nejpozději do konce června 2022. 

• Hodnocení činnosti jednotlivých oddílů 
o Fotbal muži 

▪ Lukáš Sadecký vyzdvihl vynikající výkon fotbalového mužstva korunovaný 
postupem do 3. třídy, kde se v současné době tým nachází na předních příčkách 
(4. v době konání VH). Poděkoval trenérovi za jeho přínos týmu a hráčům za 
zodpovědný přístup a pravidelnou docházku nejen na zápasy ale i na tréninky. 

▪ Od postupu to 3. třídy přibylo 7 nových hráčů a další přestupy jsou v plánu, proto 
fotbalový oddíl v letošním roce rozvíjí myšlenky založení „B“ týmu. Je však nutné 
počítat s omezeními jako hráčské zázemí, stav hřiště a samozřejmě personální 
obsazení. 

o Fotbal děti 
▪ Jan Kapinos pozitivně shrnul spolupráci s Vlašimí, kde působí naše starší děvčata. 

Obeznámil členy s vývojem projektu UEFA Playmakers a představil nového 
dětského trenéra Petra Jeagera. 

▪ V příštím období plánuje oddíl novou náborovou kampaň a rozvíjí myšlenku 
založení týmu dorostenek, s plánem zapojit se do 2. celostátní ligy. 

 



o Florbal 
▪ Martin Láska informoval o poklesu počtu dětí v tomto oddíle způsobeném 

COVIDem, kdy v průběhu pandemie mládež změnila své návyky a část z nich 
nemá zájem o znovuzapojení se do sportovní činnosti. 

o Lyžaři 
▪ Vladimír Douda shrnul činnost oddílu v uplynulé sezoně, a to jak lokální aktivity, tak 

i 2 úspěšná soustředění, která se konala v oblastech kde bylo sněhu dostatek. 
Následně informoval členy o neočekávaně vynikajících výsledcích, které oddíl 
dosáhl v regionálních i celostátních soutěžích. 

▪ 16 členů se zúčastnilo asi nejlegendárnějšího lyžařského závodu u nás, Jizerské 
50. 

▪ V přeboru středočeského kraje se individuálně prosadili:  

• Martina Setunská (3.) 

• Vladimír Douda (2.) 

• David Kasl (6.) 
▪ ČEZ Skitour, největší seriál v běhu na lyžích v ČR, měl ve svém 15. ročníku 8 

zastávek a přihlásilo se do něj 178 týmů. 

• V malé Skitour (závody do 30 km) se naši zástupci umístili na nádherném 12. 
místě a to díky: 

o Pavlíně Hruškové 
o Janě Růžičkové 
o Standovi Hruškovi 
o Lukáši Hruškovi 

• Ve velké Skitour (závody 30 km+) se náš tým umístil hned za „profesionálními“ 
týmy na vynikajícím 3. místě a to zásluhou: 

o Martiny Setunské 
o Zuzky Čapkové 
o Vláďi Doudy 
o Davida Kasla 
o Zdeňka Jirouše 
o Petra Waldra 
o Jardy Vejmelky 

▪ Závěrem Vláďa zrekapituloval plnění cílů z loňska, kdy se oddílu povedlo většinu 
z nich splnit a v plnění dalších bude pokračovat i v roce letošním. 

o Střelecký oddíl 
▪ Marek Dvořák informoval členy o loňských aktivitách oddílu a plánech na další 

období. 

• Různé 
o Pavel Šnajberk informoval VH o stavu a plánech na údržbu fotbalového hřiště. Máme 

k dispozici několik „kačen“ na zavlažování a nový traktůrek. V rámci průběžné revitalizace 
se chystá provzdušnění, dosetí a hnojení trávníku, 

o David Kasl představil plány na víceúčelové hřiště, jejichž realizace je přímo závislá na 
získáni dotace. Odhadovaná investice je cca 1,1 mio. Kč vč. DPH. V rámci jedné z brigád 
se provedla údržba povrchu pro nohejbal.  

o Lukáš Sadecký zdůraznil potřebu rekonstrukce šatny pro fotbalové rozhodčí, která je 
v neutěšujícím stavu. Na tomto se shodli všichni účastníci VH, podpořili tuto myšlenku a 
zadali VV aby toto zohlednil ve svých plánech na další období. 

o David Kasl shrnul téma brigád. Od loňské VH se celkem na brigádách odpracovalo 418 h, 
z toho 343 h členy Spolku. 13 členů Spolku neodpracovalo ani jednu brigádnickou hodinu. 
Od února 2022 zavedl VV nový způsob organizace brigád, které již nebudou náhodné, 
nýbrž v pravidelných intervalech (vždy 2. sobota v měsíci od 9 do 12 h). 

o V souvislosti s brigádami proběhla vášnivá diskuze na téma povinnosti členství pro hráče 
za Fotbal Muži. Výsledkem diskuze je, že Lukáš Sadecký toto prodiskutuje s fotbalovým 
týmem a na zasedání VV oznámí výsledek diskuze. Následně se spolu s Trenérem 
domluví na dalším postupu. Cílem je, aby všichni hráči fotbalového oddílu byly řádnými 
členy Sokola Zaječice a účastnili se brigád jako ostatní členové spolku. 



o Propagace Spolku a marketingové aktivity 
▪ Maroš Staruch prezentoval členům nové webové stránky Spolku 

www.sokolzajecice.cz 
▪ David Kasl představil „Sponzorský program“ za účelem získání sponzorů a 

partnerů. Zároveň požádal členy o podporu s jeho propagací. 
o David Kasl oznámil VH, že VV udělil souhlas Ondřejovi Hůlkovi k dalšímu podnájmu 

prostor Hospody třetí osobě, za dodržení podmínek popsaných v dodatku k stávající 
nájemní smlouvě. V následné diskuzi se členové dozvěděli o plánovaných aktivitách 
dalšího podnájemce, který má za cíl rozšířit jak otevírací dobu, tak i nabídku služeb, 
zejména zprovoznění kuchyně.   

o David Kasl shrnul kulturní aktivity Sokola za sezonu 2021-2022, kdy se po několika 
COVIDových letech znovu povedlo zorganizovat Maškarní ples sportovců, který dopadl 
nad očekávání dobře. 

o Shrnutí aktivit, na které se využil transparentní účet. 
▪ Rekonstrukce dětského hřiště za podpory města Pyšely, aktivně organizovaná 

Katkou a Zdeňkem Hladíkovými. 
▪ Rekonstrukce kapličky na návsi v Zaječicích pod vedením Václava Kříže. 
▪ Podpora válečných utečenců z Ukrajiny. 

o VV nakonec představil cíle na další období 
▪ Dokončení technické místnosti 
▪ Dokončení buňky na nářadí 
▪ Kabiny – sociální zařízení, šatna rozhodčích 
▪ Dokončení projektu automatické závlahy 
▪ Revitalizace trávníku 
▪ Brigády 
▪ Fotbal 
▪ Podpora sportovních aktivit dětí 
▪ Tradiční kulturní akce 

  

http://www.sokolzajecice.cz/


3. ZÁVĚR – schválení usnesení VH 

• Návrh usnesení VH 
o VV bere na vědomí příspěvky v diskuzi k jednotlivým bodům, budou obsaženy v zápise 

z VH. 
o VH zadala VV následující úkoly k doplnění do svých plánů na další období 

▪ Dopracovat klíč pro rozdělování finančních prostředků z rozpočtu Sokola mezi 
jednotlivé oddíly ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oddílů. 

▪ Zajistit informovanost o fotbalových zápasech v Pyšelském infocentru. 
▪ Nadále vyvíjet aktivity ke zlepšení stavu fotbalového hřiště. 
▪ Zahrnout do plánů rekonstrukci šatny rozhodčích. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 13 hlasů pro, 0 proti, 12 se zdrželo. Usnesení VH jako podklad pro činnost 
Výkonného výboru spolku v roce 2022 bylo schváleno. 
 
Závěrem David Kasl poděkoval všem účastníkům a ukončil Valnou hromadu ve 21:30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: ______________________________________________ 

 
 Maroš Staruch 

 
 
 
 
 
 
Ověřili:  ______________________________________________ 
 

Vladimír Douda 
 
 
 
 
 
 
  ______________________________________________ 
 
     Marek Dvořák 


