
Zápis z Valné hromady TJ Slavoj Kynšperk ze dne 16.4.2015 

1. Přivítání a volba mandátové komise ve složení: p.Kadavý (předseda), pí.Tomsová (člen),                 

p.Wolf (člen)   Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

2. Dle sdělení mandátové komise je přítomno 22 delegátů z 23 delegovaných. Valná hromada je 

tudíž usnášeníschopná (viz. prezenční listina) 

 

3. Volba návrhové komise ve složení: p.Koukal(předseda), pí.Milfaitová(člen), p.Prančl(člen)  

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Na ověřovatele zápisu byl navržen p.Munka                                                                                   

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Do pracovního předsednictva byli navrženi: p.Neuberg, p.Bayer, p.Sassmann                             

Řízením valné hromady byl pověřen p.Sassmann.                                                                                  

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

6. Schválení programu valné hromady: 

 

1-Přivítání a volba mandátové komise 

               2-Shválení VH mandátovou komisí 

  3-Volba návrhové komise 

  4-Volba ověřovatele zápisu 

  5-Volba pracovního předsednictva 

  6-Schválení programu 

  7-Zpráva o činnosti TJ(p.Sassmann) 

               8-Zpráva o činnosti oddílů 

               9-Zpráva o hospodaření(p.Neuberg) 

             10-Zpráva revizní komise(p.Bayer) 

              11-Slovo hostů(p.Svoboda-starosta města, pí.Neubergová) 

              12-Diskuze 

              13-Návrh usnesení 

              14-Závěr 

 

 



7. Pan Sassmann seznámil delegáty se zprávou o činnosti TJ Slavoj.                                                 

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

8. Předsedové jednotlivých oddílů přednesli zprávy o činnosti svých oddílů. 

 

9. Pan Neuberg seznámil delegáty se zprávou o hospodaření TJ Slavoj.                                                 

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

10. Pan Bayer seznámil delegáty se zprávou revizní komise.                                                               

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

11. Starosta města připomenul dohodu, která proběhla na vedení města za účasti vedení TJ 

ohledně dotažení kolaudace fotbalových kabin. Byla to jedna z podmínek pro poskytnutí 

příspěvku na činnost TJ od města na rok 2015. Termín pro dotažení byl údajně stanoven na 

konec března možná dubna, což již uplynulo popř. se blíží. Pokud se situace ohledně termínu 

vyvíjí jinak, je potřeba o tomto informovat vedení města. Ohledně předání majetku městu se 

starosta vyjádřil tak, že na tahu není město, ale TJ, která má navrhnout o jaký majetek se 

jedná, za jakých podmínek navrhuje jeho využívání členy TJ po předání městu atd. 

Paní místostarostka tyto slova potvrdila. 

12. Diskuze  

 

Oprava volejbalových kurtů - na základě dotazů a připomínek souvisejících s nepodanou 

reklamací ohledně kvality kurtů podal starosta města vysvětlení resp. seznámil delegáty 

s historií této investice. 

Jednotliví předsedové oddílů zpracují a zašlou písemnou výroční zprávu svých oddílů VV TJ, 

který je následně zveřejní ve zpravodaji města. Termín: do konce dubna 2015 

Jednotliví předsedové oddílů zašlou VV TJ plán akcí na rok 2015 - plán mistrovských utkání, 

turnaje a další. Termín: do konce dubna 2015. 

VV TJ prověří, zda bylo schváleno valnou hromadou TJ předání majetku městu na některých 

z předešlých VH TJ nebo zda se bude muset konat mimořádná valná hromada, která o tom 

rozhodne. 

Delegáti neznali adresu webových stránek TJ. Adresa je: http://tj.slavoj-kynsperk.cz 

Webové stránky jsou neaktualizované především z důvodu malého zájmu jednotlivých oddílů 

o zveřejňování jakýchkoliv informací. 

Delegáti a především předsedové oddílů vyjádřili nespokojenost s komunikací ze strany       

VV  TJ, především nejsou zveřejňovány ani zasílány zápisy z jednání VV. Předsedové oddílů 

nejsou zváni na žádná jednání VV TJ, což bývalo v minulosti zvykem. 

VV TJ vůbec nereaguje popř. reaguje s velkou časovou prodlevou na dotazy a požadavky            

oddílů - příklad: žádost oddílu st. tenisu na nákup dresů, žádost o zveřejnění článků na webu. 



Delegáti vyjádřili nespokojenost s neúčastí předsedy TJ na valné hromadě. Termín valné 

hromady byl znám v dostatečném předstihu. 

Oddíl st. tenisu vznesl návrh a zároveň požadavek ohledně větší podpory talentovaných hráčů 

- především finanční podpory. Jedná se především o financování účasti na mimoregionálních 

popř. mezinárodních turnajích. Toto platí pro hráče ze všech oddílů. 

Delegáti VH vznesli návrh na pravidelné zveřejňování neplatičů členských příspěvků TJ. 

Delegát za oddíl tenisu pan Fischer vznesl opakovaně návrh, aby VV TJ intenzivně jednal 

s vedením města o navýšení příspěvků na činnost TJ na 2 mil. Kč 

Na základě tohoto požadavku byla podána informace o možnosti zúčastnit se jednání 

zastupitelstva města, kde je možnost vznést jakýkoliv požadavek. 

Delegáti VH vznesli požadavek na VV TJ ohledně opravy posuvných stěn v celé hale. 

Předseda oddílu volejbalu upozornil na kontrolu úklidu haly po skončených trénincích a 

turnajích. Předsedové oddílů se zavázali, že toto zajistí u vedoucích - trenérů jednotlivých 

kategorií. 

Předseda oddílu volejbalu upozornil na nevyhovující stav okenních žaluzií v hale a navrhuje 

výměnu žaluzií na tribuně za funkční z protější strany. Předsedové oddílů s tím souhlasí. 

13. Návrhová komise přednesla návrh usnesení, do kterého byly vzaty i připomínky z bodu 12 a 

budou součástí přílohy k tomuto zápisu stejně jako body – 7,8,9,10.                                          

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

14. Na závěr p. Sassmann poděkoval všem za přítomnost a za dobře odvedenou práci v roce 

2014. 

     Poděkoval také panu starostovi za podporu města. 

 

 

Zapsal: Jan Sassmann                                                                   Ověřil: Miloš Munka 

      

     

 

 


