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

ze dne 6. 12. 2019 

 

 

Jednání řídil:  Jiří Seidler 

Zapisovatel:  Lukáš Lyčka 

Přítomni:   viz listina přítomných 

 

Program:  1. Zahájení  

2. Schválení programu valné hromady 

3. Schválení Jednacího a volebního řádu 

4. Volba návrhové, mandátové, volební komise a zapisovatele 

5. Zpráva o činnosti TJ za uplynulé období 

6. Plán činnosti TJ na nadcházející období 

7. Zpráva o hospodaření  

8. Návrh rozpočtu spolku na rok 2020 

9. Zpráva kontrolní a revizní komise  

10. Zpráva mandátové komise o členské základně 

11. Volba výboru spolku 

12. Volba předsedy a místopředsedy spolku 

13. Volba kontrolní komise spolku 

14. Volba výborů a předsedů oddílů spolku 

15. Stanovení výše členských příspěvků 

16. Diskuse 

17. Usnesení  

18. Závěr 

 

 



2 
 

1 Zahájení valné hromady 
Z celkového počtu 191 členů spolku je starších 15 let s právem hlasovat 110 členů spolku. 
V 18:30 hod. bylo přítomno 33 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 19:00 byla valná hromada usnášení schopná v počtu 
32 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 6. 12. 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: 33, Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

3 Schválení jednacího a volebního řádu 

Přítomni byli seznámeni s jednacím a volebním řádem valné hromady spolku TJ Klimkovice, 
z.s. (Příloha č. 10 tohoto zápisu), ke kterému nikdo neměl připomínky a předsedající nechal 
hlasovat o schválení. 

Hlasování: Přítomno: 33, Pro: 33, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

4 Volba návrhové, mandátové, volební komise a zapisovatele 

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

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

 mandátová komise: předseda: Homola Radim, členové: Bena Radim, Glomb Milan 

 volební komise: předseda: Burda Tomáš, členové: Teichmann Jiří, Jadrníčková 
Daniela 

 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: 33, Pro: 33, 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.  

Celá historie našeho spolku je v kostce popsána na stránkách webových stránkách 
www.tjklimkovice.unas.cz a zde si ji může každý přečíst. Ale jen v detailech: V červenci roku 
1945 se poprvé sešla ustavující schůze SK Klimkovice, našeho předchůdce. Poté následovalo 
založení odboru kopané, házení, ledního hokeje a stolního tenisu. Od roku 1948 vystupoval 
náš spolek jako TJ Sokol Klimkovice a od roku 1991 jako TJ Klimkovice.  

Hlavním oddílem TJ je oddíl kopané, který se v historii účastnil různých soutěží okresů NJ, 
OP a pak OV, a krajských soutěží I.B a I.A třídy. Během mnoha let se udržovala i družba s 
GKS Laziska Gorna, Lokomotiva Naunhof a Crossenhein. Mikolow. Za větší úspěch je 
považován postup dorostu až do Krajského přeboru (3. nevyšší soutěž) na přelomu století 
1999 – 2002.  

V historii proběhlo několik úprav hřiště a sokolovny, až konečnou podobu získalo 25. září 
2004, kdy proběhlo otevření travnatého hřiště a tribuny. Od roku 2005 se hrají na hřišti 
soutěžní utkání. 

Rok 2019 

Aktivity spolku 

- 120 mistrovských fotbalových utkání za rok (všech kategorií) 

- Pravidelná tréninková činnost a volnočasové aktivity mládeže (3x týdně) 

- Lázeňský pohár 42. ročník v Konstantinových lázních: 4.místo 

- Velké množství mládežnických turnajů letních i zimních 

- Pořádání velkého mezinárodního turnaje mládeže Klimkováček 

- Letní fotbalový kemp mládeže 

- Oddíl ASPV, pravidelné cvičení žen, zájezdy, výlety 

- Oddíl Marathon Team, Jizerská 50, Beskydská 7 a další cyklo, lyže a běžecké 
maratony 

- Ples sportovců v sokolovně 

- Účast našich členů na „Vesnických sportovních hrách“ 

- Valná Hromada 5.4. - účast pouze 18 členů 

- Brigáda - „Ukliďme Česko“ 6.4. - účast ještě mizernější (výbor + 2 členové) 

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, 

toto byl stručný ale výstižný přehled činnosti našeho spolku za rok 2019. Jak je vidět, stěžejní 
část spolku jsou fotbalisté a jejich činnost spočívá nejvíce v přípravě na soutěžní utkání a na 
jejich sehrání. To je nepředstavitelné množství práce, ale to Vám přítomným, nemusím 
vysvětlovat. Problém ale je v tom, že se neustále potýkáme s nedostatkem lidí, kteří by se 
chtěli zapojit do práce kolem sportu a hlavně kolem mládeže. Když už konečně máme skoro 
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dostatek lidí, chybějí prostory pro trénink. Jsme rádi, že mládež má zájem o sport, ale ve 
stísněných prostorách sokolovny a tělocvičen ve škole jim nemůžeme poskytnout dostatek 
volnosti pro nácvik herních a taktických variant. Proto obdivuji všechny, kdo toto zvládají a 
patří jim obrovský dík a obdiv. Smyslem totiž je přimět děti a mládež k pohybu a činnosti v 
kolektivu, ve kterém se budou cítit spokojeně a šťastně. Pokud tomu tak bude i u nás, 
nebudeme muset, jak je tomu nyní, shánět odrostlejší mládež do družstva mužů z okolí. Ti 
pak nemají k mateřskému (našemu) oddílu ten správný vztah a pak se to odráží na výsledcích. 
Proto přeji všem, ale hlavně trenérům mládeže, aby měli trpělivost a klid při jejich práci, 
dostatek prostoru pro trénování a hodné a nadané děti, které jim byly svěřené. 

S těmito starostmi se bohudík nemusí potýkat naše další dva oddíly (ASPV a Marathon Team) 
Drtivá většina jejich členů mají sport rádi a dělají ho s potěšením a láskou už i několik desítek 
let. 

Ještě jednou bych proto chtěl poděkovat všem, kteří se účastní jakékoliv činnosti v našem 
spolku. 

Hlavně trenérům, výboru TJ i výborům jednotlivých oddílů, rodičům, přátelům a také 
divákům. 

Nesmíme zapomenout ani na naše sponzory a partnery, kteří svými dary umožňuji činnost 
našeho spolku a musíme věřit, že jejich přízeň  nám bude nakloněna i v příštích letech. 

 

6 Plán činnosti TJ Klimkovice na nadcházející období 

Plán činnosti spolku na nadcházející období představil jednatel pan Lukáš Lyčka. V roce 2020 
jsou do soutěží kopané přihlášena družstva mužů, juniorky, starších žáků, mladších žáků, 
starší přípravky a mladší přípravky. V zimních měsících čeká tyto kategorie řada halových 
turnajů i přípravných utkání na umělé trávě. Oddíl ASPV plánuje pokračovat v pravidelných 
cvičeních. Oddíl Marathon Team se v lednu již tradičně zúčastní Jizerské 50 a v průběhu roku 
pak spousty dalších závodů na běžkařských lyžích, na kolech nebo v běhu. 

Mezi hlavní cíle v roce 2020 patří: 

- Zabezpečení plynulého chodu všech soutěžních utkání; 

- Uspořádání Sportovního plesu v sokolovně dne 8.2.2020; 

- Uspořádat opět turnaj mládeže Klimkováek a kemp mládeže; 

- Účastnit se 43. ročníku Lázeňského poháru ve Velichovkách;  

- Zahájit jednání s ZŠ Klimkovice a MěÚ Klimkovice ohledně dovybavení hřiště s UT u 
ZŠ osvětlením. 
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7 Zpráva o hospodaření TJ Klimkovice za uplynulé období 

Zpráva o hospodaření, ve formě Rozboru hospodaření za období leden až listopad 2019 byla 
předložena panem Milanem Glombem. Tato je k nahlédnutí v Příloze č. 1 tohoto zápisu. Do 
této zprávy bylo možno nahlédnout i během VH. 

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

 

8 Návrh rozpočtu na rok 2020 

Návrh rozpočtu spolku pro rok 2020 přednesl hospodář pan Milan Glomb. Návrh rozpočtu 
pro rok 2020, který je vyrovnaný, je uveden v Příloze č.2 tohoto zápisu. Přesným plánem 
rozpočtu, odsouhlasením konkrétních výdajů se bude zabývat výbor spolku. 

 

9 Zpráva kontrolní a revizní komise TJ Klimkovice za uplynulé období 

Zprávu kontrolní a revizní komise spolku v uplynulém roce přednesl hospodář pan František 
Friedel. Zpráva je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

 

10 Zpráva mandátové komise o členské základně 

Zprávu mandátové komise o členské základně přednesl předseda komise pan Radim Homola. 
Konstatovala, že z celkového počtu 191 členů spolku, je přítomno na VH 33 členů a VH 
hromada je dle článku III., bodu 2.7. stanov spolku usnášeníschopná. Celá zpráva je uvedena 
v příloze č. 4 tohoto zápisu. 

 

11 Volba výboru spolku  

Stanovy spolku TJ Klimkovice, z.s. určují volbu výboru jednou za pět let, a to v rámci VH.  

Rok před vypršením pětiletého volebního období odstoupil ze své funkce předseda spolku i 
všichni jeho stávající členové. Z tohoto důvodu volební komise řídila volbu nového výboru.  

Z doložené prezenční listiny, oficiálního seznamu a s přihlédnutím ke stanovám oddílu, 
volební komise konstatovala, že VH je usnášeníschopná. 

Předsedající navrhl, aby výbor spolku pro nadcházející období měl 13 členů. 

Hlasování: Přítomno: 33, Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 2 

Volební komise předložila ke schválení návrhy na složení nového výboru spolku a to: 

 Ludmila Bálková  dosavadní člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
 Radim Bena   nově navrhovaný člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
 René Bilík   nově navrhovaný člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
 Tomáš Burda   nově navrhovaný člen výboru TJ Klimkovice, z.s.  
 Milan Glomb    dosavadní hospodář výboru TJ Klimkovice, z.s. 
 Stanislav Homola  nově navrhovaný člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
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 Jiří Kič   nově navrhovaný člen výboru TJ Klimkovice, z.s.  
 Lukáš Lyčka   dosavadní jednatel výboru TJ Klimkovice, z.s. 
 Radomír Mika   dosavadní člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
 Karel Pokorný   nově navrhovaný člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 
 Václav Prašivka ml.  nově navrhovaný člen výboru TJ Klimkovice, z.s.  
 Václav Prašivka st.  nově navrhovaný člen výboru TJ Klimkovice, z.s.  
 Jan Švábík   nově navrhovaný člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 

Nový výbor byl přítomnými schválen.  

O volbě byl vyhotoven zápis, viz Příloha č. 5 tohoto zápisu. 

 

12 Volba předsedy a místopředsedy spolku  

Stanovy spolku TJ Klimkovice, z.s. určují volbu předsedy jednou za pět let, a to v rámci VH. 
Rok před vypršením pětiletého volebního období odstoupil ze své funkce stávající předseda 
spolku. Z tohoto důvodu volební komise řídila volbu nového předsedy.  

Z doložené prezenční listiny, oficiálního seznamu a s přihlédnutím ke stanovám oddílu, 
volební komise konstatovala, že VH je usnášeníschopná. 

Zvolený výbor spolku předložil ke schválení návrh na nového předsedu spolku a to: 

 Václav Prašivka ml.  nově navrhovaný předseda TJ Klimkovice, z.s.,  
dosavadní člen výboru oddílu Kopané 

Nově navržený předseda byl schválen.  

Za spolek navenek jedná předseda spolku samostatně. 

 

Zvolený výbor spolku předložil ke schválení návrh na nového místopředsedu spolku a to: 

 Lukáš Lyčka   nově navrhovaný místopředseda TJ Klimkovice, z.s. a  
dosavadní člen výboru TJ Klimkovice, z.s. 

 

Nově navržený předseda byl schválen.  

Místopředseda vykonává pravomoci svěřené Stanovami spolku předsedovi v případě, kdy 
z jakéhokoliv důvodu předseda nemůže nebo nevykonává svou funkci. 

 

O volbě byl vyhotoven zápis, viz Příloha č. 6 tohoto zápisu. 

 

13 Volba kontrolní komise spolku  

Stanovy spolku TJ Klimkovice, z.s. určují volbu kontrolní komise jednou za pět let, a to 
v rámci VH. Vzhledem k tomu, že byla učiněna volba nového předsedy i členů výboru 
z důvodu jejich odstoupení, odstoupili ze své pozice také všichni dosavadní členové kontrolní 
komise spolku. Z tohoto důvodu volební komise řídila volbu nové kontrolní komise.  
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Z doložené prezenční listiny, oficiálního seznamu a s přihlédnutím ke stanovám oddílu, 
volební komise konstatovala, že VH je usnášeníschopná. 

Volební komise předložila ke schválení návrh na nové kontrolní komise spolku a to: 

 Předsedkyně Kontrolní komise – Daniela Jadrníčková  nově navrhovaný člen KK 

 Člen Kontrolní komise – Martina Bálková   dosavadní člen KK 

 Člen Kontrolní komise – Jiří Teichmann   nově navrhovaný člen KK 

Nově navržená kontrolní komise byla schválena.  

O volbě byl vyhotoven zápis, viz Příloha č. 7 tohoto zápisu. 

 

14 Volba výborů a předsedů oddílů spolku  

Stanovy spolku TJ Klimkovice, z.s. určují volbu výborů a předsedů oddílů jednou za pět let, a 
to v rámci VH. Vzhledem k tomu, že byla učiněna volba nového předsedy i členů výboru 
spolku z důvodu jejich odstoupení, odstoupili ze své pozice také všichni dosavadní členové 
výborů a předsedové oddílů spolku. Z tohoto důvodu volební komise řídila volbu nových 
výborů a předsedů oddílů Kopané, Marathon Team a ASPV.  

Z doložené prezenční listiny, oficiálního seznamu a s přihlédnutím ke stanovám oddílu, 
volební komise konstatovala, že VH je usnášeníschopná. 

Volební komise předložila ke schválení návrh na nové výboru oddílu Kopané a to: 

 Předseda oddílu Kopané – Václav Prašivka ml. dosavadní člen výboru 
 Člen výboru oddílu Kopané – Radim Bena  nově navrhovaný člen výboru 
 Člen výboru oddílu Kopané – René Bilík  nově navrhovaný člen výboru 
 Člen výboru oddílu Kopané – Stanislav Homola dosavadní člen výboru 
 Člen výboru oddílu Kopané – Jiří Kič  dosavadní člen výboru 
 Člen výboru oddílu Kopané – Lukáš Lyčka  dosavadní člen výboru 
 Člen výboru oddílu Kopané – Karel Pokorný nově navrhovaný člen výboru 
 Člen výboru oddílu Kopané – Václav Prašivka st. dosavadní člen výboru 
 Člen výboru oddílu Kopané – Jan Švabík  nově navrhovaný člen výboru 

Nově navržený výbor oddílu kopané byl schválen.  

O volbě byl vyhotoven zápis, viz Příloha č. 8 tohoto zápisu. 

Volební komise předložila ke schválení návrh na nové výboru oddílu Marathon Team a to: 

 Předseda oddílu MT– Radomír Mika  dosavadní předseda oddílu 
 Člen výboru oddílu MT – Tomáš Burda  dosavadní člen výboru 
 Člen výboru oddílu MT – Jan Friedel  dosavadní člen výboru  

Nově navržený výbor oddílu kopané byl schválen.  

O volbě byl vyhotoven zápis, viz Příloha č. 8 tohoto zápisu. 

Volební komise předložila ke schválení návrh na nové výboru oddílu ASPV a to: 

 Předsedkyně oddílu ASPV – Ludmila Bálková dosavadní předsedkyně oddílu 
 Člen výboru oddílu Kopané – Martina Bálková dosavadní člen výboru 
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 Člen výboru oddílu Kopané – Michaela Kuncová nově navrhovaný člen výboru  

Nově navržený výbor oddílu kopané byl schválen.  

O volbě byl vyhotoven zápis, viz Příloha č. 8 tohoto zápisu. 

 

15 Stanovení výše členských příspěvků 

Výše členských příspěvků byla stanovena následovně: 

1. Aktivní členové oddílu kopané - 1000 Kč na člena za kalendářní rok. 

2. Aktivní členové oddílu Marathon Teamu – 500 Kč na člena za kalendářní rok. 

3. Aktivní členové oddílu ASPV, členové výboru TJ, trenéři a důchodci jsou od 
členských příspěvků osvobozeni.   

Členské příspěvky je nutné uhradit vždy v plné výši nejpozději k 31.12. daného roku za který 
jsou členské příspěvky hrazeny.  

Předsedající také uvedl, že v určitých případech lze příspěvky uhradit na dvě části, tedy 
pololetně.  

Hlasování: Přítomno: 33, Pro: 27, Proti: 2, Zdržel se: 4 

 

16 Diskuse 

Jiří Seidler (předchozí předseda spolku): 

Poděkoval všem za spolupráci při vykonávání mandátů předsedy oddílu od roku 2003 a 
popřál nově zvolenému výboru a předsedovi mnoho zdaru. 

 

Lukáš Lyčka (místopředseda spolku a místostarosta města): 

a) Rekonstrukce sokolovny 

Na VH byl projednán současný stav fotbalového areálu a zázemí spolku. Bylo vysloveno 
přání o plynulém pokračování dalších fází rekonstrukce sokolovny až do jejího finálního 
dokončení. V současné době vedení města Klimkovic pracuje na dokončení projektové 
dokumentace a získání stavebního povolení. Předpoklad v průběhu roku 2020. Poté budou 
zástupci města intenzivně jednat o možnostech získání dotace. Celkové náklady rekonstrukce 
budovy sokolovny jsou odhadovány na 40 mil. Kč, úprava okolí, parkoviště, záchytné jímky 
na vodu, atd., je odhadováno dalších přibližně 10 mil. Kč. 

Sokolovna je nezbytnou součástí budoucnosti našeho spolku v dané lokalitě.    

b) Osvětlení hřiště s UT u ZŠ 

Vzhledem k nedostačujícím kapacitám tréninkových ploch v zimním období pro všechny 
kategorie oddílu kopané, byl vznesen návrh na možnost zřízení umělého osvětlení hřiště s UT 
u základní školy.  Tento povrch je ideální pro tréninkovou přípravu v zimním období, ale je 
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omezen, protože v zimních odpoledních hodinách není možnost bez umělého osvětlení toto 
hřiště využívat. V případě vybudování umělého osvětlení, by byl zájem o tuto plochu ne 
jenom od oddílu TJ Klimkovice, ale i od oddílu kopané sousedících obcí jako Olbramice, 
Zbyslavice, Jistebník a Polanka. Výbor spolku získal mandát k dalšímu jednání se zastupiteli 
města Klimkovic a ZŠ Klimkovice v rámci tohoto projektu.  

c) Sportovní hala 

V současné době byla městu předložena variantní studie prostorového využití komplexního 
sportovního areálu na pozemcích Základní školy a přilehlých pozemcích (směrem k dálnici). 
Dle požadavků jednotlivých spolků a školy, je v celkovém areálu uvažováno s výstavbou 
sportovní haly, skeatboardového hřiště, workoutového hřiště, parkovišt a příjezdových cest, se 
zachováním všech dosavadních sportovišť. Zastupitelé města nyní vyberou jednu ze tří 
navržených variant a předpokládá se, že v roce 2020 bude na základě vybrané studie 
zpracovaná projektová dokumentace sportovní haly. 

 

17 Usnesení VH spolku TJ Klimkovice, z.s. 

Návrhová komise seznámila přítomné s usnesením, které VH schválila ve znění (viz Příloha 
č. 9 tohoto zápisu): 

Valná hromada TJ Klimkovice, z.s. konané dne 6.12.2019: 

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 

 zprávu o hospodaření TJ Klimkovice za období leden až listopad 2019 

Schvaluje: 

 návrh rozpočtu TJ Klimkovice, z.s. na rok 2020 

 pětileté funkční období nového výboru  

 třináctičlenný (13) výbor spolku 

 výši členských příspěvků pro aktivní členy oddílu Kopané na 1000,- Kč ročně, pro 
aktivní členy oddílu Marathon Team na 500,- Kč ročně, splatné nejpozději k 31.12. 
daného roku za který jsou členské příspěvky hrazeny.  

Členové oddílu ASPV, členové výboru TJ, trenéři a důchodci jsou od členských 
příspěvků osvobozeni.  
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Volí 

 Výbor spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období ve složení: Ludmila 
Bálková, Radim Bena, René Bilík, Tomáš Burda, Milan Glomb, Stanislav Homola, 
Jiří Kič, Lukáš Lyčka, Radomír Mika, Karel Pokorný, Václav Prašivka ml., Václav 
Prašivka st. a Jan Švábík. 

 Předsedu spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období pana Václava 
Prašivku ml. 

 Místopředsedu spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období pana Lukáše 
Lyčku 

 Kontrolní komisi spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období ve složení: 
Daniela Jedrníčková (předseda), Martina Bálková (člen), Jiří Teichmann (člen). 

 Výbor oddílu Kopané na následující pětileté období ve složení: Radim Bena, René 
Bilík, Stanislav Homola, Jiří Kič, Lukáš Lyčka, Karel Pokorný, Václav Prašivka ml. 
(předseda), Václav Prašivka st. a Jan Švábík. 

 Výbor oddílu Marathon Team na následující pětileté období ve složení: Tomáš Burda, 
Jan Friedel a Radomír Mika (předseda). 

 Výbor oddílu ASPV na následující pětileté období ve složení: Ludmila Bálková 
(předsedkyně), Martina Bálková a Michaela Kuncová. 

 delegáty na valnou hromadu OTU, MěFS Ostrava a dalších nadřízených orgánů spolu: 
Václava Prašivku ml., náhradníky Jana Švábíka a Lukaše Lyčku.  

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, 
Moravskoslezským krajem, MŠMT 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. 

 Zanést změnu statutárního orgánu a kontrolní komise do veřejného rejstříku spolků u 
krajského soudu v Ostravě. 

Hlasování: Přítomno: 33, Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: 2 
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18 Závěr 

Na závěr předsedající poděkoval všem přítomným a navrhl předběžný termín příští valné 
hromady, a to červen 2020. 

Přílohy:  1) Zpráva o hospodaření za období leden až říjen 2019 

  2) Návrh rozpočtu na rok 2020 

  3) Zpráva kontrolní a revizní komise za uplynulé období 

  4) Zpráva mandátové komise o členské základně 

  5) Zápis z voleb výboru spolku TJ Klimkovice, z.s. 

  6) Zápis z voleb předsedy spolku TJ Klimkovice, z.s. 

  7) Zápis z voleb kontrolní komise spolku TJ Klimkovice, z.s. 

  8) Zápis z voleb výborů a předsedů oddílů spolku TJ Klimkovice, z.s. 

  9) Zpráva návrhové komise - usnesení z valné hromady TJ Klimkovice, z.s. 

  10) Jednacího a volebního řád 

  11) Listina přítomných 

 
 
V Klimkovicích dne: 6. 12. 2019 
 
 
Zapsal:  Lukáš Lyčka 
 
 
 
Ověřil:  Předseda TJ Klimkovice, z.s. Václav Prašivka ml. 
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Zpráva o hospodaření spolku TJ Klimkovice, z.s. za 1-11/2019 

 

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

Počáteční stavy účtů k 1.1.2019:   Konečný stav účtů k 30.11.2019: 

pokladna              97.982,00 Kč  pokladna            142.518,00 Kč 

bankovní účet   380.841,91Kč   bankovní účet   701.099,97Kč  

 

Výsledek hospodaření k 30.11.2019: 364.794,06 Kč 
 

Výnosy za období 1-11/2019                                               

Dotace města Klimkovic        400.000,00 

Dotace Můj klub MŠMT        329.450,00 

Dotace ČUS / MSK         100.000,00 

Darovací smlouvy sponzoři        110.714,00 

Smlouvy o reklamě sponzoři        43.000,00 

Hlavní činnost (pronájem, startovné)                                                              47.250,00 

Přestup, hostování                                                                                          120.200,00 

Členské příspěvky         43.400,00 

Ostatní           2.626,80 

Celkem   VÝNOSY                                                                                             1.194.550,80                

Náklady za období 1-10/2019 

Organizace soutěží FAČR        40.600,00 

Pronájem          35.150,00 

Cestovné          56.877,00 

Přestupy, hostování         91.570,00 

Rozhodčí p.ú.          4.000,00 

Sportovní pomůcky         201.538,06 

Startovné          23.399,00 

Trenéři           200.565,00 

Ostatní           176.057,68 

Celkem   NÁKLADY                                                                                             829.756,74                
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Návrh rozpočtu spolku TJ Klimkovice, z.s. na rok 2020 

 

Plánované příjmy: 

Město Klimkovice 400 000 Kč 

Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 330 000 Kč 

Dotace Moravskoslezský kraj 110 000 Kč 

Dotace Fotbalová asociace ČR 20 000 Kč 

Dotace ČASPV 1 000 Kč 

Členské příspěvky 150 000 Kč 

Sponzorské dary, výnosy z reklamy 150 000 Kč 

Startovné na pořádaných turnajích 10 000 Kč 

Pronájem 15 000 Kč 

Výchovné za hráče 30 000 Kč 

Vstupné 10 000 Kč 

Příjmy celkem 1 226 000 Kč 

 

Plánované výdaje: 

1.   Spotřebované nákupy celkem 300 000 Kč 

1.1   Spotřeba materiálu 120 000 Kč 

1.1.1 Ceny, poháry, medaile 20 000 Kč 

1.1.2 Vybavení sportovců 80 000 Kč 

1.1.3 Lékárnička 10 000 Kč 

1.1.4 Administrativní materiál, tiskárna 10 000 Kč 

1.2   Drobný dlouhodobý hmotný majetek 180 000 Kč 

1.2.1 Dresy (fotbalové, cyklistické, bežky) 80 000 Kč 

1.2.2 Tréninkové pomůcky, míče 100 000 Kč 

2.   Služby celkem 270 000 Kč 

2.1   Oprava a udržování 100 000 Kč 

2.1.1 Údržba a opravy šaten a tribuny 50 000 Kč 

2.1.2 Hnojení a lajnování hřiště 50 000 Kč 

2.2   Jiné výše neuvedené služby 170 000 Kč 

2.2.1 Náklady na dopravu 90 000 Kč 

2.2.2 Pronájem hal, tělocvičen a hřišť 50 000 Kč 
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2.2.3 Školení trenérů 15 000 Kč 

2.2.4 Natáčení utkání EDUCA TV 15 000 Kč 

3.   Osobní výdaje celkem 310 000 Kč 

3.1 DPP – trenéři  220 000 Kč 

3.2 DPP – vedení účetnictví 30 000 Kč 

3.3 DPP – praní dresů 30 000 Kč 

3.4 DPP – úklid  30 000 Kč 

4.   Jiné výše nespecifikované výdaje 346 000 Kč 

4.1 Srážková daň 40 000 Kč 

4.2 Výchovné za hráče 30 000 Kč 

4.3 Účast v dlouhodobých soutěžích 80 000 Kč 

4.4 Startovné na turnajích 60 000 Kč 

4.5 Členské příspěvky FAČR 40 000 Kč 

4.6 Nájemné 36 000 Kč 

4.7 Jiné 60 000 Kč 

Výdaje celkem 1 226 000 Kč 
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Zpráva mandátové komise o členské základně spolku TJ Klimkovice, z.s. 

 Počet aktivních členů 
Počet přítomných 

členů 

TJ Klimkovice – celkem: 191 33 

Starší 15-ti let: 110 33 

Mladší 15-ti let: 81 0 

 

V Klimkovicích 6.12.2019 

Mandátová komise 

 

 

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

Homola Radim      Bena Radim      Glomb Milan 
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Zápis z voleb orgánů spolku TJ Klimkovice, z.s. 

 
Volený orgán:  Výbor spolku 
 
Počet přítomných členů spolku při volbě: 33 
 
Způsob volby: veřejná, aklamací 
 
Počet volených kandidátů: 13 
 
 
P. č. Jméno a příjmení pro 

kandidáta 
proti 

kandidátovi 
zdrželo se 
hlasování 

zvolen 
Ano / Ne 

1. Ludmila Bálková 31 0 2 ANO 

2. Radim Bena 31 0 2 ANO 

3. René Bilík 31 0 2 ANO 

4. Tomáš Burda 31 0 2 ANO 

5. Milan Glomb 31 0 2 ANO 

6. Stanislav Homola 31 0 2 ANO 

7. Jiří Kič 31 0 2 ANO 

8. Lukáš Lyčka 31 0 2 ANO 

9. Radomír Mika 31 0 2 ANO 

10. Karel Pokorný 31 0 2 ANO 

11. Václav Prašivka ml. 31 0 2 ANO 

12. Václav Prašivka st. 31 0 2 ANO 

13. Jan Švábík 31 0 2 ANO 

 
V Klimkovicích  dne 06.12.2019 
 
Jména a podpisy členů volební komise: 
 
 
 
 
---------------------------------          ---------------------------------          -------------------------------- 
 
Burda Tomáš          Teichmann Jiří     Jadrníčková Daniela 
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Zápis z voleb orgánů spolku TJ Klimkovice, z.s. 

 
Volený orgán:  Předseda spolku 
 
Počet přítomných členů spolku při volbě: 33 
 
Způsob volby: veřejná, aklamací 
 
Počet volených kandidátů: 1 
 
 
P. č. Jméno a příjmení pro 

kandidáta 
proti 

kandidátovi 
zdrželo se 
hlasování 

zvolen 
Ano / Ne 

1. Václav Prašivka ml. 32 0 1 ANO 

 
 
Volený orgán:  Místopředseda spolku 
 
Počet přítomných členů spolku při volbě: 33 
 
Způsob volby: veřejná, aklamací 
 
Počet volených kandidátů: 1 
 
 
P. č. Jméno a příjmení pro 

kandidáta 
proti 

kandidátovi 
zdrželo se 
hlasování 

zvolen 
Ano / Ne 

1. Bc. Lukáš Lyčka 32 0 1 ANO 

 
V Klimkovicích  dne 06.12.2016 
 
 
 
Jména a podpisy členů volební komise: 
 
 
 
 
---------------------------------          ---------------------------------          -------------------------------- 
 
Burda Tomáš          Teichmann Jiří     Jadrníčková Daniela 
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Zápis z voleb orgánů spolku TJ Klimkovice, z.s. 

 
Volený orgán:  Kontrolní komise spolku 
 
Počet přítomných členů spolku při volbě: 33 
 
Způsob volby: veřejná, aklamací 
 
Počet volených kandidátů: 3 
 
 
P. č. Jméno a příjmení pro 

kandidáta 
proti 

kandidátovi 
zdrželo se 
hlasování 

zvolen 
Ano / Ne 

1. Martina Bálková 32 0 1 ANO 

2. Daniela Jadrníčková 32 0 1 ANO 

3. Jiří Teichmann 32 0 1 ANO 

 
 
 
V Klimkovicích  dne 06.12.2019 
 
 
 
Jména a podpisy členů volební komise: 
 
 
 
 
---------------------------------          ---------------------------------          -------------------------------- 
 
Burda Tomáš          Teichmann Jiří     Jadrníčková Daniela 
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Zápis z voleb orgánů spolku TJ Klimkovice, z.s 

Počet přítomných členů spolku při volbě: 33, Způsob volby: veřejná, aklamací 
 
Volený orgán:  Výbory a předseda oddílu Kopané 
 
P. č. Jméno a příjmení pro 

kandidáta 
proti 

kandidátovi 
zdrželo se 
hlasování 

zvolen 
Ano / Ne 

1. Radim Bena 31 0 2 ANO 

2. René Bilík 31 0 2 ANO 

3. Stanislav Homola 31 0 2 ANO 

4. Jiří Kič 31 0 2 ANO 

5. Lukáš Lyčka 31 0 2 ANO 

6. Karel Pokorný 31 0 2 ANO 

7. Václav Prašivka ml.  
Předseda oddílu Kopané 

31 0 2 ANO 

8. Václav Prašivka st. 31 0 2 ANO 

9. Jan Švábík 31 0 2 ANO 

 
Volený orgán:  Výbory a předseda oddílu Marathon Team 
 
P. č. Jméno a příjmení pro 

kandidáta 
proti 

kandidátovi 
zdrželo se 
hlasování 

zvolen 
Ano / Ne 

1. Tomáš Burda 30 0 3 ANO 

2. Jan Friedel 30 0 3 ANO 

3. Radomír Mika 
Předseda oddílu MT 

30 0 3 ANO 

 
Volený orgán:  Výbory a předseda oddílu ASPV 
 
P. č. Jméno a příjmení pro 

kandidáta 
proti 

kandidátovi 
zdrželo se 
hlasování 

zvolen 
Ano / Ne 

1. Ludmila Bálková 
Předsedkyně oddílu ASPV 

30 0 3 ANO 

2. Martina Bálková 30 0 3 ANO 

3. Michaela Kuncová 30 0 3 ANO 

 
V Klimkovicích  dne 06.12.2019 
 
 
 
---------------------------------          ---------------------------------          -------------------------------- 
Burda Tomáš          Teichmann Jiří     Jadrníčková Daniela 
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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. konaná dne 6.12.2019: 

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 

 zprávu o hospodaření TJ Klimkovice za období leden až listopad 2019 

Schvaluje: 

 návrh rozpočtu TJ Klimkovice, z.s. na rok 2020 

 pětileté funkční období nového výboru  

 třináctičlenný (13) výbor spolku 

 výši členských příspěvků pro aktivní členy oddílu Kopané na 1000,- Kč ročně, pro 
aktivní členy oddílu Marathon Team na 500,- Kč ročně, splatné nejpozději k 31.12. 
daného roku za který jsou členské příspěvky hrazeny.  

Členové oddílu ASPV, členové výboru TJ, trenéři a důchodci jsou od členských 
příspěvků osvobozeni.  

Volí 

 Výbor spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období ve složení: Ludmila 
Bálková, Radim Bena, René Bilík, Tomáš Burda, Milan Glomb, Stanislav Homola, 
Jiří Kič, Lukáš Lyčka, Radomír Mika, Karel Pokorný, Václav Prašivka ml., Václav 
Prašivka st. a Jan Švábík. 

 Předsedu spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období pana Václava 
Prašivku ml. 

 Místopředsedu spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období pana Lukáše 
Lyčku 

 Kontrolní komisi spolku TJ Klimkovice, z.s. na následující pětileté období ve složení: 
Daniela Jedrníčková (předseda), Martina Bálková (člen), Jiří Teichmann (člen). 

 Výbor oddílu Kopané na následující pětileté období ve složení: Radim Bena, René 
Bilík, Stanislav Homola, Jiří Kič, Lukáš Lyčka, Karel Pokorný, Václav Prašivka ml. 
(předseda), Václav Prašivka st. a Jan Švábík. 

 Výbor oddílu Marathon Team na následující pětileté období ve složení: Tomáš Burda, 
Jan Friedel a Radomír Mika (předseda). 

 Výbor oddílu ASPV na následující pětileté období ve složení: Ludmila Bálková 
(předsedkyně), Martina Bálková a Michaela Kuncová. 
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 delegáty na valnou hromadu OTU, MěFS Ostrava a dalších nadřízených orgánů spolu: 
Václava Prašivku ml., náhradníky Jana Švábíka a Lukaše Lyčku.  

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, 
Moravskoslezským krajem, MŠMT 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. 

 Zanést změnu statutárního orgánu a kontrolní komise do veřejného rejstříku spolků u 
krajského soudu v Ostravě. 
 

 

V Klimkovicích 06. 12. 2019 

Návrhová komise 

 

 

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

Prašivka Václav st.       Homola Rudolf                 Homola Stanislav 
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JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 

TJ KLIMKOVICE, z. s., IČO: 48430765 
 

Úvod 
V souladu se stanovami spolku TJ Klimkovice, z.s., článek III., bod 2.11., schvaluje Valná 
hromada tento Jednací a volební řád, který upřesňuje některá ustanovení pro rozhodování a 
činnost Valné hromady (dále jen VH). 

; 
I. JEDNACÍ ŘÁD 

 
1. 

Jednání Valné hromady 
1. VH řídí předseda spolku nebo výborem pověřený člen, dále jen předsedající schůze. 
2. Předsedající schůze nechá schválit program VH a určí zapisovatele jednání. 
3. Pro zdárný průběh jednání nechá zvolit mandátovou a návrhovou komisi. V případě konání 

voleb orgánů spolku, nechá zvolit komisi volební.  
4. Mandátová komise si zvolí předsedu a zjistí z prezenční listiny, zda je schůze 

usnášeníschopná a oznámí to plénu. 
5. Návrhová komise si zvolí svého předsedu a ujme se své funkce dle bodu 4. tohoto 

jednacího řádu. 
6. Volební komise si zvolí předsedu, který řídí volby dle volebního řádu (viz článek II.). 
7. Předsedající řídí jednání VH podle schváleného programu. Případné změny během jednání 

musí schválit účastníci schůze hlasováním. 
8. O jednání VH pořizuje určený zapisovatel zápis, který zkontroluje návrhová komise a pak 

je k nahlédnutí umístěn v sídle spolku. 
  

2. 
Hlasování na Valné hromadě 

1. Hlasování o jednotlivých usneseních a dalších záležitostech jednání je prováděno 
aklamací, pakliže VH nerozhodne jinak. 

2. O jednotlivých bodech usnesení se hlasuje zvlášť, v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování. 
Sčítání hlasů při hlasování provádí členové mandátové komise, vyjma voleb, poté ohlásí 
předsedajícímu počty hlasů a ten oznámí výsledek hlasování plénu. 

 
3. 

Diskuse – rozprava na jednání Valné hromady 
1. Diskuse během jednání VH se mohou zúčastnit všichni přítomní členové spolku. Do 

diskuse se hlásí zvednutím ruky.  
2. Každý může k dané problematice vystoupit maximálně 2 krát v délce do pěti minut. 

Prodloužení časového limitu se může diskutujícímu povolit hlasováním VH. 
3. O ukončení diskuse může rozhodnout VH na návrh předsedajícího. 
4. Pokud diskutující nemluví k danému tématu, může mu po předchozím upozornění 

a napomenutí předsedající odejmout slovo. 
5. Na závěr programu VH je vždy zařazena všeobecná diskuse k těm věcem, které nebyly 

v základních bodech jednání VH. 
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4. 
Usnesení z jednání Valné hromady 

1. Usnesení je předkládáno k jednotlivým bodům jednání prostřednictvím návrhové komise. 
2. Návrhová komise ústy svého předsedy navrhuje znění usnesení a předkládá jej 

předsedajícímu schůze ke schvalování.  
3. Při podání pozměňovacích návrhů se nejprve hlasuje o posledně podaném a poté tak, jak 

byly předkládány, ale vždy od posledně podaného.  
4. Pozměňovací návrh musí být podán písemně návrhové komisi, která připraví návrh 

a pořadí k hlasování předsedajícímu schůze. 
5. Bylo-li schváleno znění usnesení, o ostatních protinávrzích se již nehlasuje. 
6. Na závěr svého jednání přijímá VH konečný návrh usnesení. 
7. Přijatá usnesení jsou zapsána a budou uveřejněna na webových stránkách spolku. 

 
 

II. 
VOLEBNÍ ŘÁD 

 
1. 

Činnost volební komise 
1. Tímto volebním řádem se řídí VH spolku TJ Klimkovice, z.s. při volbách svých orgánů a 

to Předsedy spolku, Výboru spolku, Kontrolní komise a případně dalších komisí, které 
může dle stanov zřizovat. 

2. Volby orgánů řídí volební komise zvolená VH pro dané volby. 
3. Volební komise jedná ústy svého předsedy. 
4. Členové volební komise působí při volbě jako skrutátoři. 
5. Před zahájením voleb požádá předseda komise o schválení způsobu volby a mandátovou 

komisi o kontrolu počtu přítomných členů spolku. Poté oznámí jaký počet hlasů je třeba ke 
zvolení kandidáta voleného orgánu. 

 
2. 

Kandidatura 
1. Kandidovat do orgánů spolku může každý člen spolku TJ Klimkovice, z.s., který splňuje 

podmínky Stanov spolku. 
2. Navrhovat kandidáty může kterýkoli člen spolku.  
3. Kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit, buď slovně, je-li přítomen, nebo písemně 

předem při své nepřítomnosti na jednání VH. Předseda a členové Kontrolní komise při 
svém zvolení musí souhlasit se zápisem osobních údajů do veřejného rejstříku formou 
čestného prohlášení s ověřeným podpisem. 

4. Jména kandidátů oznámí předseda volební komise před zahájením volby. 
 

3. 
Volba 

1. Samotnou volbu řídí předseda volební komise. 
2. O kandidátech se hlasuje o každém zvlášť a to v abecedním pořadí. V případě shodného 

počtu kandidátů s počtem volených míst v orgánu spolku je možné hlasovat o všech 
kandidátech najednou. 
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3. Hlasování probíhá aklamací v pořadí: pro kandidáta, proti kandidátovi a zdržel se 
hlasování. Kandidát je zvolen nadpoloviční většinou přítomných. Poté předseda volební 
komise ohlásí výsledek hlasování a konstatuje, zda byl či nebyl kandidát zvolen. 

4. Není-li zvolen potřebný počet členů orgánu, vyhlásí předsedající schůze termín pro 
podávání dalších návrhů kandidátů na nezvolené místo. Poté volba pokračuje dále. 

 
4. 

Tajná volba 
1. Rozhodne-li VH o volbě tajné, připraví volební komise hlasovací lístky pro danou volbu. 

Na něm bude název orgánu, do kterého je volba konána, a jména kandidátů v abecedním 
pořadí s patřičným pořadovým číslem před jménem kandidáta. 

2. Při volbě hlasující zakroužkuje číslo před jménem kandidáta. Při volbě orgánu s více členy 
pak zakroužkuje číslo před jménem tolika kandidátů, kolik členů orgán má. 

3. Zvolen je ten kandidát, který má více jak nadpoloviční většinu přidělených hlasů.  
4. V případě nezvolení požadovaného počtu členů orgánu, jsou pro druhé kolo vyjmuti ti, 

kteří již získali nadpoloviční většinu. Ostatní postupují do druhého kola volby. 
5. Takto se pokračuje, dokud není zvolen potřebný počet členů daného orgánu. 

 
5. 

Zápis z volby 
1. O výsledku každé volby je pořízen zápis, který podepíší všichni členové volební komise. 
2. V zápise se uvede: 

a) název orgánu, do kterého byla volba uskutečněna 
b) jméno kandidáta 
c) počet přítomných volitelů v sále 
d) počet hlasů pro kandidáta 
e) počet hlasů proti kandidátovi 
f) počet hlasů těch, kteří se zdrželi hlasování 
g) výrok o zvolení či nezvolení kandidáta 
h) způsob volby, aklamací či tajné 
i) případné výhrady člena volební komise 
Vzor zápisu je přílohou tohoto Jednacího a volebního řádu. 

3. Zápis je předán do úschovy kanceláři spolku, kde je archivován. 
 
 

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

Účinnost jednacího a volebního řádu 
 
1. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení VH TJ Klimkovice, z.s.  
 
Schváleno Valnou hromadou spolku dne 06. 12. 2019. 
 
 
V Klimkovicích dne 06. 12. 2019 

 

 
 


