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

ze dne 13. června 2020 

 

 

Jednání řídil:  Václav Prašivka ml. 

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 2019 

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 190 členů spolku je starších 15 let s právem hlasovat 120 členů spolku. 
V 16:00 hod. bylo přítomno 20 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 16:30 byla valná hromada usnášení schopná v počtu 
20 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 13. 6. 2020 zahájil 
předseda oddílu pan Václav Prašivka ml.. 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: 20, Pro: 20, 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: 20, Pro: 20, 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: Pokorný Karel, členové: Kič Jiří, Bilík René 

 mandátová komise: předseda: Burda Tomáš, členové: Teichmann Jiří, Bena Radim 

 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: 20, Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

5 Zpráva o činnosti TJ Klimkovice za uplynulé období 

Zprávu o činnosti spolku v uplynulém roce přednesl předseda pan Václav Prašivka ml.. 

Zpráva je podrobně popsána ve Výroční zprávě spolku za rok 2019. 
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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 Václav Prašivka ml.. Pro 
soutěžní ročník 2019/2020 byly do soutěží kopané přihlášena družstva mužů, juniorky (muži 
„B“), starších žáků, mladších žáků a mladší přípravky. Pro SR počítáme se stejným počtem 
přihlášených družstev a plus nově s družstvem dorostenců. 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; 

- Podílet se na úspěšném zvelebování sportovního areálu a pokračovat v rekonstrukci a 
modernizaci areálu; 

- Účastnit se 43. ročníku Lázeňského poháru ve Velichovkách; 

- Usilovat o vybudování umělého osvětlení na fotbalovém hřišti s UT u ZŠ. 

 

7 Zpráva o hospodaření TJ Klimkovice za uplynulé období 

Zpráva o hospodaření, ve formě Rozboru hospodaření za období leden až prosinec 2019 byla 
předložena panem Lukášem Lyčkou.  

Byla předložena ke schválení účetní závěrka roku 2019.  

Počáteční stavy účtů k 1.1.2019:   Konečný stav účtů k 31.12.2019: 
pokladna              97.982,00 Kč  pokladna            174.724,80 Kč 
bankovní účet   380.841,91 Kč  bankovní účet   762.905,13 Kč 
 
Výnosy za rok 2019:       1.424.162,71,- Kč 
Náklady za rok 2019:          987.071,14,- Kč 
Výsledek hospodaření k 31.12.2019:    437.091,57,- Kč 

Hospodářský výsledek z roku 2019 ve výši 437.091,57,- Kč byl převeden po schválení na 
účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

 

8 Výroční zpráva za rok 2019 

Výroční zprávu spolku za rok 2019 včetně všech jejich příloh představil místopředseda 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 přednesla paní Daniela 
Jadrníčková.  

Kontrolní a revizní komise v minulém období pracovala ve složení Daniela Jadrníčková, Jiří 
Teichmann a Martina Bálková. Komise se ve své činnosti zaměřila na kontrolu vedení 
účetnictví, provedení roční závěrky, a zda proběhla inventarizace majetku, pohledávek a 
závazků. Konkrétně bylo kontrolováno vedení 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 190 členů spolku, je přítomno na VH 20 členů a VH hromada je dle článku 
III., bodu 2.7. stanov spolku usnášeníschopná. Celá zpráva je uvedena v příloze tohoto zápisu. 

 

11 Diskuse 
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12 Usnesení VH spolku TJ Klimkovice, z.s. 

Valná hromada TJ Klimkovice, z.s. konané dne 13.6.2020: 
 

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 2019 
 účetní závěrku za rok 2019 TJ Klimkovice, z.s. sestavenou ke dni 31.12.2019 
 výsledek hospodaření za rok 2019, zisk ve výši 437.091,57,- Kč 
 převod zisku ve výši 437.091,57,- Kč na účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let 
 výroční zprávu spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2019 
 dodatečnou úpravu výše členských příspěvků oddílu kopané za 1. pololetí roku 2020 

na 300 Kč / pololetí, v souvislosti s pandemii COVID-19 
 

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: 20, Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

13 Závěr 

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

Přílohy:  1) Zpráva o hospodaření za rok 2019 

  2) Zpráva mandátové komise o členské základně 

  3) Zpráva návrhové komise – usnesení VH 

  4) Listina přítomných 

 
V Klimkovicích dne: 13. 06. 2020 
 
Zapsal: Lukáš Lyčka v.r. 
 
Ověřil: Předseda TJ Klimkovice, z.s. Václav Prašivka ml. v.r. 



Zápis z valné hromady spolku TJ Klimkovice, z.s. ze dne 13. června 2020 Příloha č. 1 

Zpráva o hospodaření spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2019 

 

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

Počáteční stavy účtů k 1.1.2019:   Konečný stav účtů k 31.12.2019: 

pokladna              97.982,00 Kč  pokladna            174.724,80 Kč 

bankovní účet   380.841,91 Kč  bankovní účet   762.905,13 Kč 

 

Výsledek hospodaření k 31.12.2019:      437.091,57 Kč 
 

Výnosy za období 1-12/2019                                               

Dotace města Klimkovic        400.000,00 
Dotace Můj klub MŠMT        329.450,00 
Dotace ČUS / MSK         100.000,00 
Darovací smlouvy sponzoři        111.214,00 
Smlouvy o reklamě sponzoři        183.000,00 
Hlavní činnost (pronájem, startovné)                                                              75.940,00 
Přestup, hostování                                                                                          114.200,00 
Členské příspěvky         110.300,00 
Ostatní           58,71 
Celkem   VÝNOSY                                                                                             1.424.162,71                 

 

Náklady za období 1-12/2019 

Organizace soutěží FAČR        42.100,00 
Pronájem          35.150,00 
Cestovné          64.120,00 
Přestupy, hostování         102.570,00 
Sportovní pomůcky         254.358,12 
Startovné          30.299,00 
Trenéři           336.120,00 
Ostatní           122.354,14 
Celkem   NÁKLADY                                                                                             987.071,14                       

 
                                                                               
 

 

 



Zápis z valné hromady spolku TJ Klimkovice, z.s. ze dne 13. června 2020 Příloha č. 2 

Zpráva mandátové komise o členské základně spolku TJ Klimkovice, z.s. 

 Počet aktivních členů 
Počet přítomných 

členů 
TJ Klimkovice – celkem: 190 20 

Starší 15-ti let: 120 20 

Mladší 15-ti let: 70 0 
 

V Klimkovicích 13.6.2020 

Mandátová komise 

 

 

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

Burda Tomáš v.r.       Teichmann Jiří v.r.              Bena Radim v.r. 



Zápis z valné hromady spolku TJ Klimkovice, z.s. ze dne 13. června 2020 Příloha č. 3 

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 13.6.2020: 

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 2019 

 účetní závěrku za rok 2019 TJ Klimkovice, z.s. sestavenou ke dni 31.12.2019 

 výsledek hospodaření za rok 2019, zisk ve výši 437.091,57,- Kč 

 převod zisku ve výši 437.091,57,- Kč na účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

 výroční zprávu spolku TJ Klimkovice, z.s. za rok 2019 

 dodatečnou úpravu výše členských příspěvků oddílu kopané za 1. pololetí roku 2020 
na 300 Kč / pololetí, v souvislosti s pandemii COVID-19 

 

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 13. 06. 2020 

Návrhová komise 

 

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

Pokorný Karel v.r.       Kič Jiří v.r.              Bilík René v.r. 
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Listina přítomných 
Valné hromady spolku TJ Klimkovice, z.s. ze dne 13.6.2020 
 

Poř.č. Jméno a příjmení Podpis 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
  

10. 
  

11. 
  

12. 
  

13. 
  

14. 
  

15. 
  

16. 
  

17. 
  

18. 
  

19. 
  

20. 
  

 
Správnost a úplnost listiny přítomných ověřil: Předseda TJ Klimkovice, z.s. 


