Zápis z jednání valné hromady Tělovýchovné unie Sokolov,
z.s., konané dne 29.10.2019.

Valná hromada Tělovýchovné unie Sokolov, z.s. ( dále jen TVUS), byla svolána z rozhodnutí
výboru TVUS ze dne 10.9.2019 svým usnesením č. 195/19. V TVUS projednal program
zasedání valné hromady, termín konání 29.10.2019 od 16,00 hodin v restauraci „ Hokejka“
na Zimním stadionu Sokolov. Zároveň rozhodl o zaslání informace o konání VH TVUS do
všech sdružených TJ/SK elektronickou poštou a to ihned po zasedání výboru TVUS. Tato
informace byla zaslána do všech sdružených spolků dne 16.9.2019. Současně s ní byl zaslán i
předtisk návrhu na kandidáty do výboru a kontrolní komise TVUS pro nadcházející volební
období. Návrh obsahoval jméno a příjmení, bydliště navrhovaného, emailovou adresu,
telefon, funkci v TJ/SK, datum podání a podpis a razítko oprávněné osoby za TJ/SK. Termín
zaslání návrhů do sekretariátu TVUS byl do 15.10.2019. 22.10.2019 byla všem sdruženým
spolkům zaslána pozvánka s programem a delegačním lístkem, návrh jednacího a volebního
řádu, výroční zpráva TVUS za rok 2018, včetně výkazu zisku a ztrát a čerpání rozpočtu TVUS
k 31.12.2018. a úprava stanov TVUS ze dne 22.10.2015.
VH TVUS se konala 29.10.2019 od 16, 00 hodin v restauraci „Hokejka“ na zimním stadionu
v Sokolově. Z rozhodnutí výboru TVUS valnou hromadu zahájil referent TVUS a člen výboru
TVUS p. Jaroslav Lebeda. Zahájení provedl vzhledem k účasti delegátů VH TVUS pod 50% po
uplynutí 15. Minut v souladu Stanov TVUS ze dne 22.10.2015 části III. Orgány TVUS bodu 2.7.
Po zahájení valné hromady předložil p. Lebeda VH TVUS návrh V TVUS na doplnění programu
VH TVUS o bod – Úprava stanov TVUS, z.s., vzhledem k doporučení vypustit ze Stanov z části
III. Orgány TVUS bod 4. Kontrolní komise. Návrh úpravy Stanov byl v souladu části VI. Bod 2.
Těchto Stanov. V předložené úpravě Stanov ze dne 22.10.2015 došlo ještě k některým
drobným úpravám typu změny názvu funkce tajemníka na referenta v části III. Orgány TVUS
bod 3.4. Program touto jednomyslně schválenou změnou byl rozšířen na 13. Bodů. V tomto
smyslu byly posunuty body jednání VH TVUS.
Dle bodu dvě předložil p. Lebeda návrh na schválení předsednictva VH TVUS. Na výzvu
delegátů nebyl doporučen žádný návrh do předsednictva a proto p. Lebeda předložil
doporučení V TVUS na složení předsednictva takto: Mgr. Miloslav Antony – předseda V TVUS,
Mgr. Pavel Paroubek – předseda KK TVUS a Jaroslav Lebeda – referent TVUS. Delegáti VH
TVUS složení předsednictva VH TVUS jednomyslně schválili. Řízením VH TVUS byl
předsednictvem schválen p. Jaroslav Lebeda.
Třetím bodem jednání byla volba mandátové, volební a návrhové komise. Na výzvu
předsedajícího nebyl nikdo do komisí z řad delegátů navržen. Na návrh V TVUS byli do
komise mandátové zvoleni – Karel Makovec HC Baník Sokolov z.s., Václav Zronek TJ Rotas
Rotava, z.s. a Lada Veinholdová sekretariát TVUS. Komisi volební a návrhovou doporučil
V TVUS schválit ve složení předsednictva VH TVUS. Delegáti návrh na složení komisí schválili
jednomyslně.
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Čtvrtým bodem jednání bylo schválení jednacího a volebního řádu. Volební řád byl předložen
ve dvou verzích – tajné a veřejné hlasování. Návrh jednacího řádu a oba návrhy volebních
řádů byly všem sdruženým TJ/SK v TVUS pro delegáty VH TVUS zaslány v písemné formě.
Delegáti VH TVUS schválili jednomyslně jednací řád a volební řád pro veřejné hlasování.
Pátým bodem jednání byla zpráva o činnosti V TVUS od poslední valné hromady. Zprávu
přednesl předseda V TVUS pan Mgr. Miloslav Antony. Delegáti jí vyslechli bez dotazů a
připomínek.
Šestým bodem jednání byla zpráva kontrolní komise od poslední valné hromady. Zprávu
přednesl předseda kontrolní komise pan Mgr. Pavel Paroubek. Delegáti jí vyslechli bez
dotazů a připomínek.
Sedmým bodem jednání byla Výroční zpráva za rok 2018 – rozvaha, výkaz zisku a ztrát.
Výroční zpráva byla všem delegátům zaslána písemně internetovou poštou. Současně s ní byl
zaslán i výkaz zisku a ztrát a rozvaha za rok 2018. S touto ztrátou byl všem sdruženým TJ/SK
také zasláno čerpání rozpočtu TVUS k 31.12.2018. K předloženým podkladům nebyl delegáty
vznesen žádný dotaz ani připomínka.
Osmým bodem jednání byl rozpočet TVUS na rok 2020. Rozpočet byl delegátům VH TVUS
předložen v písemné formě na jednání VH TVUS. Je zpracován jako vyrovnaný ve výši 590,0
tis. Kč. Komentář k němu přednesl p. Jaroslav Lebeda. Zároveň informoval delegáty o čerpání
rozpočtu v letošním roce a sdělil, že i přes chybějící zdroje je předpoklad, že neskončí ve
schodku. Z řad delegátů nebyly žádné dotazy ani připomínky.
Devátým bodem jednání byl Návrh na výběr členských příspěvků od sdružených TJ/SK na rok
2020. Písemný návrh na výběr členských příspěvků byl delegátům předložen na jednání VH
TVUS. Byl předložen ve stejné podobě a výši, jako pro rok 2019. Z řad delegátů nebyly žádné
dotazy ani připomínky.
Desátým bodem jednání byla volba výboru a kontrolní komise TVUS na období 2019 – 2023.
Ze sdružených TJ/SK v TVUS došlo na základě zaslaných návrhů kandidátů do výboru a
kontrolní komise TVUS 5 návrhů do výboru TVUS a žádný návrh do kontrolní komise. Volba
výboru TVUS pro nadcházející období je pětičlenná. Navržení kandidáti do výboru TVUS byli
zvoleni jednomyslně a to ve složení: Mgr. Miloslav Antony – HC Baník Sokolov z.s., Karel
Makovec – HC Baník Sokolov z.s., Alena Rinkesová – Tělovýchovná jednota Tatran Kraslice,
z.s., Lubomír Zach – Tělovýchovná jednota Tatran Kraslice, z.s., Jaroslav Lebeda – TJ Baník
Sokolov, z.s. Volba kontrolní komise TVUS neproběhla.
Nyní proběhla krátká přestávka pro 1. jednání výboru TVUS za účelem volby předsedy a
místopředsedy. Předsedou výboru TVUS na období 2019 -2023 byl zvolen Mgr. Miloslav
Antony, místopředsedou pro stejné období byl zvolen Lubomír Zach. Po informaci o průběhu
1. zasedání V TVUS pokračovalo jednání VH TVUS.
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Jedenáctým bodem jednání byla diskuze. V úvodu diskuze vystoupil předsedající pan Lebeda
k informaci o plnění usnesení z minulé valné hromady 27.11.2018. Zároveň upozornil
delegáty na konání Zimní olympiády dětí a mládeže v Karlovarském kraji od 19. Do 24.1.2020
v oblasti Božího daru. Dále diskutoval pan Nádvorník z TJ Plamen Chodov, který se dotazoval
na pomoc s programem Můj klub 2019, vzhledem k tomu, že doposud neobdržel klub
finanční prostředky. K tomuto tématu se následně připojili i další delegáti s obdobnou
nespokojeností s průběhem komunikace s MŠMT a řešením tohoto programu. Všem byl
vysvětlen postup ČUS a TVUS v pomoci klubům při řešení dílčích problémů s programem Můj
klub.
Dvanáctým bodem jednání byl předložen návrh na usnesení VH TVUS. Návrh na usnesení byl
přednesen panem Lebedou, předsedou návrhové komise. Návrhová komise předložila účast
na jednání valné hromady. Bylo pozváno celkem 59 delegátů ze sdružených TJ/SK. Valné
hromady se zúčastnilo celkem 18 delegátů, jeden se nezúčastnil pro vystoupení z TVUS,
jednalo se o Tenisový klub Habartov, z.s., Účast na jednání VH TVUS byla 31%. Z 5. Členů
V TVUS byli přítomni 4. Za sekretariát 1. Návrh usnesení byl jednomyslně schválen.
Třináctým bodem jednání byl závěr, který provedl pan Mgr. Miloslav Antony.

Zapsal v Sokolově dne 29.10.2019

Jaroslav Lebeda
referent TVUS

