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Zápis z valné hromady spolku  
TJ Klimkovice, z.s. 

ze dne 5. dubna 2019 

 

 

Jednání řídil:  Jiří Seidler 

Zapisovatel:  Lukáš Lyčka 

Přítomni:   viz listina přítomných 

 

Program:  1. Zahájení  

2. Schválení programu valné hromady 

3. Schválení Jednacího řádu 

4. Volba návrhové a mandátové komise a zapisovatele 

5. Zpráva o činnosti TJ za uplynulé období 

6. Plán činnosti TJ na nadcházející období 

7. Zpráva o hospodaření  

8.  Výroční zpráva za rok 2018 

9. Zpráva kontrolní a revizní komise  

10. Zpráva mandátové komise o členské základně 

11. Diskuse 

12. Usnesení  

13. Závěr 
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1 Zahájení valné hromady 
Z celkového počtu 199 členů spolku je starších 15 let s právem hlasovat 115 členů spolku. 
V 18:00 hod. bylo přítomno 18 členů spolku s hlasem rozhodujícím. Vzhledem k tomu, že 
nebyla splněna podmínka stanov spolku v článku III., bodě 2.7. o přítomnosti nadpoloviční 
většiny členů s hlasem rozhodujícím pro usnášeníschopnost valné hromady, bylo jednání 
valné hromady odročeno o 30 minut. V 18:30 byla valná hromada usnášení schopná v počtu 
18 členů spolku s hlasem rozhodujícím dle článku III., bodě 2.7. stanov spolku. 

Valnou hromadu spolku (dále jen VH) TJ Klimkovice, z.s., konanou dne 5. 4. 2019 zahájil 
předseda oddílu pan Jiří Seidler. Všichni přítomní s předstihem obdrželi pozvánku 
s programem VH. 

Předsedající přivítal všechny členy spolku a přítomné hosty. 

 

2 Schválení programu valné hromady 

Předsedající seznámil přítomné s programem valné hromady, ke kterému nikdo neměl 
připomínky a nechal hlasovat o schválení. 

Hlasování: Přítomno: 18, Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

3 Schválení jednacího řádu 

Přítomni byli seznámeni s jednacím řádem valné hromady spolku TJ Klimkovice, z.s., ke 
kterému nikdo neměl připomínky a předsedající nechal hlasovat o schválení. 

Hlasování: Přítomno: 18, Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

4 Volba návrhové mandátové komise a zapisovatele 

Předsedající podal návrh na členy návrhové, mandátové a na zapisovatele. Tyto byly navrženy 
následovně: 

 návrhová komise: předseda: Prašivka Václav st., členové: Kič Jiří, Homola Stanislav 

 mandátová komise: předseda: Glomb Milan, členové: Homola Rudolf, Prašivka V. ml. 

 zapisovatel: Lukáš Lyčka 

O návrhu se hlasovalo jako o celku. Navržení členové komisí své funkce odsouhlasili a 
komise byly následně schváleny jednomyslně všemi přítomnými na VH. 

Hlasování: Přítomno: 18, Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 
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5 Zpráva o činnosti TJ Klimkovice za uplynulé období 

Zprávu o činnosti spolku v uplynulém roce přednesl předseda pan Jiří Seidler. 

Zpráva je podrobně popsána ve Výroční zprávě spolku za rok 2018. 

Předseda spolku poděkoval všem hráčům, trenérům, členům výboru TJ, divákům a v 
neposlední řadě partnerům a sponzorům, za jejich přízeň a za úspěšný ročník. 

 

6 Plán činnosti TJ Klimkovice na nadcházející období 

Plán činnosti spolku na nadcházející období představil předseda pan Jiří Seidler. Pro soutěžní 
ročník 2018/2019 jsou do soutěží kopané přihlášena družstva mužů, juniorky (muži „B“), 
starších žáků, mladších žáků a mladší přípravky. Oddíl ASPV plánuje pokračovat 
v pravidelných cvičeních. Oddíl Marathon Team se v únoru již tradičně zúčastní Jizerské 50 a 
v průběhu roku pak spousty dalších závodů na běžkařských lyžích, na kolech nebo v běhu. 

Mezi hlavní cíle patří: 

- Zabezpečení plynulého chodu všech soutěžních utkání; 

- Uspořádání Fotbalového plesu v sokolovně; 

- Podílet se na úspěšném dokončení rekonstrukce sokolovny (úklid, terénní úpravy); 

- Účastnit se 42. ročníku Lázeňského poháru v Konstantinových Lázních. 

 

7 Zpráva o hospodaření TJ Klimkovice za uplynulé období 

Zpráva o hospodaření, ve formě Rozboru hospodaření za období leden až prosinec 2018 byla 
předložena panem Milanem Glombem.  

Byla předložena ke schválení účetní závěrka roku 2018.  

Počáteční stavy účtů k 1.1.2018:   Konečný stav účtů k 31.12.2018: 
pokladna              48.149,00 Kč  pokladna             97.982,00 Kč 
bankovní účet   381.455,26 Kč  bankovní účet   380.841,91Kč  
 
Výnosy za rok 2018:       913.263,37,- Kč 
Náklady za rok 2018:       864.043,72,- Kč 
Výsledek hospodaření k 31.12.2018:    49.219,65,- Kč 

Hospodářský výsledek z roku 2018 ve výši 49.219,65,- Kč byl převeden po schválení na účet 
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

 

8 Výroční zpráva za rok 2018 

Výroční zprávu spolku za rok 2018 včetně všech jejich příloh představil jednatel Lukáš 
Lyčka. Zpráva byla jednomyslně schválena všemi přítomnými a bude k nahlédnutí umístěna 
na webových stránkách spolku.  
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9 Zpráva kontrolní a revizní komise TJ Klimkovice za uplynulé období 

Zprávu kontrolní a revizní komise spolku v uplynulém roce přednesl pan František Friedel.  

Kontrolní a revizní komise v minulém období pracovala ve složení František Friedel, Jiří 
Juřina a Martina Bálková. Komise se ve své činnosti zaměřila na kontrolu vedení daňové 
evidence, provedení roční závěrky, a zda proběhla inventarizace majetku, pohledávek a 
závazků. Konkrétně bylo kontrolováno vedení peněžního deníku, pokladny, zda je vedena 
kniha závazků a pohledávek a vedení evidence drobného majetku. Dále jsme provedli 
kontrolu hotovostních příjmových a výdajových dokladů a jejich proúčtování v peněžním 
deníku. Rovněž jsme zkontrolovali proúčtování všech příspěvků na činnost a dotací. 

Při těchto kontrolách nebyly zjištěny vážnější nedostatky, výdaje jsou podloženy doklady o 
nákupu a pořízení materiálu nebo služeb, příjmy jsou proúčtovány na základě smluv o 
poskytnutí příspěvků nebo na základě smluv o zabezpečení reklamy. V peněžním deníku jsou 
příjmové, výdajové doklady a přijaté a vydané faktury řádně očíslovány a časově správně 
seřazeny. Rovněž inventarizace byla provedena vždy po skončení kalendářního roku a o 
výsledku inventarizace byl sepsán zápis. 

 

10 Zpráva mandátové komise o členské základně 

Z celkového počtu 199 členů spolku, je přítomno na VH 18 členů a VH hromada je dle článku 
III., bodu 2.7. stanov spolku usnášeníschopná. Celá zpráva je uvedena v příloze tohoto zápisu. 

 

11 Diskuse 

Členské příspěvky 

Náklady na provoz a činnost našeho spolku se každým rokem navyšují. I vzhledem k situaci 
v ostatních Klimkovických spolcích a výši členských příspěvků v nich (např. házená 1000,- 
Kč / rok, badminton 3000,- Kč / rok), navrhujeme zvýšení členských příspěvků od 1.1.2019 
zpětně takto: 

Současný stav: mládež do 18-ti let 400,- Kč / rok, ostatní 500 Kč / rok. 

Navrhovaný – nový stav: 

Všichni členové TJ Klimkovice, z.s. – 600 Kč / rok (možno rozdělit do dvou splátek/pololetí); 

Od členských příspěvků jsou oproštěni: členové výboru jednotlivých oddílů, trenéři, členové 
starší 60 let a všichni členové oddílu ASPV TJ Klimkovice. 

 

Rekonstrukce sokolovny 

V současné době probíhá stavební řízení a dokončuje se projektová dokumentace. Předpoklad 
do konce června 2019. Poté bude město hledat vhodné dotační tituly na provedení 
rekonstrukce, jelikož cena celého projektu včetně okolí a podzemních nádrží na vodu se 
pohybuje okolo 55 mil. Kč. 
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Sportovní hala 

Město Klimkovice koupilo pozemky za areálem Základní školy s účelem postavit tam 
sportovní halu. Do pozemků investovalo město 8 mil. Kč. V roce 2019 by měla být 
zpracována studie umístění haly na tyto pozemky. 

 

Lázeňský pohár 

42. ročník Lázeňského poháru se v roce 2019 koná v termínu 19.-21.7.2019 
v Konstantonových Lázních. Startovné ve výši 5.999,- Kč již bylo uhrazeno. Jsou 
rezervovány dvě chatky v kempu u hřiště, zbytek ve vlastních stanech. Plánujeme cestu 
vlakem (pendolinem) do Plzně a z Plzně do Konstantinových Lázní autobusem. 

 

Brigáda a úklid sokolovny a okolí 

V sobotu 6.4.2019 proběhne brigáda zaměřena na úklid sokolovny a okolí fotbalového hřiště 
a tribuny. 

 

Fotbalový kemp mládeže 

Proběhne v termínu 28.-30.6.2019 na fotbalovém hřišti a v sokolovně v Klimkovicích. 
Z tohoto důvodu bude pravidelná regenerace hřiště zahájena o týden dříve než obvykle (cca 
10.6.) a poslední mistrovské utkání a tréninky tak budou organizačně přesunuty. 

 

Čepovaní piva a prodej při zápasech „béčka“ 

Byl vznesen požadavek od zástupce hráčů „béčka“ na zajištění čepování a prodeje i během 
zápasů „béčka“. Výbor chápe tento požadavek a souhlasil, pokud si hráči zajistí zodpovědnou 
osobu, která se o vše potřebné okolo prodeje a čepování piva postará, bude prodej probíhat.  
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12 Usnesení VH spolku TJ Klimkovice, z.s. 

Valná hromada TJ Klimkovice, z.s. konané dne 5.4.2019: 
 

Bere na vědomí: 
 zprávu o činnosti TJ Klimkovice za uplynulé období 
 plán činnosti TJ Klimkovice, z.s. na nadcházející období 
 zprávu kontrolní a revizní komise za uplynulé období 
 zprávu mandátové komise o členské základně 

 
Schvaluje: 

 zprávu o hospodaření TJ Klimkovice za období leden až prosinec 2018 
 účetní závěrku za rok 2018 TJ Klimkovice, z.s. sestavenou ke dni 31.12.2018 
 výsledek hospodaření za rok 2018, zisk ve výši 49.219,65,- Kč 
 převod zisku ve výši 49.219,65,- Kč na účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let 
 výroční zprávu spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2018 
 výši členských příspěvků od 1.1.2019 na 600 Kč / člen / rok, viz dle zápisu 

 
Ukládá výboru TJ Klimkovice: 

 Vytvářet podmínky pro rozvoj a chod TJ a oddílů, organizovat sportovní činnost v 
rámci sportovních a soutěžních aktivit. 

 Dále jednat s vedením OTU, MěFS Ostrava, FAČR, vedením města Klimkovice a 
dalšími orgány ohledně získání finančních prostředků pro zajištění provozu, oprav a 
údržby hřiště a svěřených prostor a prostranství. 

 Projednávat nejméně dvakrát ročně vývoj hospodaření. 
 Zajišťovat plnění návrhu činností projednaných v diskuzi.  

Hlasování: Přítomno: 18, Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

13 Závěr 

Na závěr předsedající poděkoval všem přítomným a navrhl předběžný termín příští valné 
hromady, a to na listopad 2019 a to jako Valnou hromadu volební, po uplynutí 4 letého 
mandátu současného výboru. 

Přílohy:  1) Zpráva o hospodaření za rok 2018 

  2) Zpráva mandátové komise o členské základně 

  3) Zpráva návrhové komise – usnesení VH 

  4) Listina přítomných 

 
V Klimkovicích dne: 05. 04. 2019 
 
Zapsal: Lukáš Lyčka 
 
Ověřil: Předseda TJ Klimkovice, z.s. Jiří Seidler 
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Zpráva o hospodaření spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2018 

Od 1. 1. 2015 začala účetní jednotka vést podvojné účetnictví. 

Počáteční stavy účtů k 1.1.2018:   Konečný stav účtů k 31.12.2018: 

pokladna              48.149,00 Kč  pokladna            97.982,00 Kč 

bankovní účet   381.455,26 Kč  bankovní účet   380.841,91Kč  

 

Výsledek hospodaření k 31.12.2018: 49.219,65 Kč 
Výnosy za období 1-12/2018                                                 

Hlavní činnost (pronájem,startovné)                                                              64.100,00                 

Přestup, hostování                                                                                          26.500,00                 

Fotbalová asociace                                                                                          7.727,00                 

Reklamní plnění                                                                                             35.000,00          

Sponzorské dary                                                                            73.580,00                 

Dar města Klimkovic                                                                                   400.000,00                 

Členské příspěvky                                                                   48.050,00                                

Provozní dotace                                                                                             258.000,00 

Ostatní           306,37                 

Celkem   VÝNOSY                                                                                             913.263,37                

Náklady za období 1-12/2018 

Ostatní materiál, režie        87.329,00                 

Dresy, kopačky, míče         75.286,00                 

Cestovné                                                                                              9.427,00          

Náklady na reprezentaci        999,00                 

Ostatní služby          154.026,00                 

Startovné          25.499,00                                

Licence, poplatky         48.150,00 

Hostování, přestupy         132.750,00 

Pronájem hal, ploch         12.200,00 

Rozhodčí          27.800,00 

Soustředění včetně stravování       23.000,00 

Mzdové náklady         265.500,00 

Ostatní           2.077,72                 

Celkem   NÁKLADY                                                                                             864.043,72                
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Zpráva mandátové komise o členské základně spolku TJ Klimkovice, z.s. 

 Počet aktivních členů 
Počet přítomných 

členů 

TJ Klimkovice – celkem: 199 18 

Starší 15-ti let: 115 18 

Mladší 15-ti let: 84 0 

 

V Klimkovicích 5.4.2019 

Mandátová komise 

 

………………………….          …………………………..                …………………………..  

Glomb Milan       Homola Rudolf                  Prašivka Václav ml. 
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Zpráva návrhové komise spolku TJ Klimkovice, z.s. 

Návrhová komise seznámila přítomné s usnesením, které VH schválila ve znění: 

Valná hromada TJ Klimkovice, z.s. konané dne 5.4.2019: 

Bere na vědomí: 

 zprávu o činnosti TJ Klimkovice za uplynulé období 

 plán činnosti TJ Klimkovice, z.s. na nadcházející období 

 zprávu kontrolní a revizní komise za uplynulé období 

 zprávu mandátové komise o členské základně 

 

Schvaluje: 

 zprávu o hospodaření TJ Klimkovice za období leden až prosinec 2018 

 účetní závěrku za rok 2018 TJ Klimkovice, z.s. sestavenou ke dni 31.12.2018 

 výsledek hospodaření za rok 2018, zisk ve výši 49 219,65,- Kč 

 převod zisku ve výši 49 219,65,- Kč na účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

 výroční zprávu spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2018 

 výši členských příspěvků od 1.1.2019 na 600 Kč / člen / rok, viz dle zápisu 

 

Ukládá výboru TJ Klimkovice: 

 Vytvářet podmínky pro rozvoj a chod TJ a oddílů, organizovat sportovní činnost v 
rámci sportovních a soutěžních aktivit. 

 Dále jednat s vedením OTU, MěFS Ostrava, FAČR, vedením města Klimkovice a 
dalšími orgány ohledně získání finančních prostředků pro zajištění provozu, oprav 
a údržby hřiště a svěřených prostor a prostranství. 

 Projednávat nejméně dvakrát ročně vývoj hospodaření. 

 Zajišťovat plnění návrhu činností projednaných v diskuzi. 

 

V Klimkovicích 05. 04. 2019 

Návrhová komise 

 

………………………….          …………………………..                …………………………..  

Prašivka Václav st.      Kič Jiří                  Homola Stanislav 

 


