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Zápis z valné hromady TJ Tatran Hostinné, spolek ze dne 21.3.2016 
 

Na valné hromadě bylo přítomno 27 delegátů z  33 pozvaných na základě počtu členů jednotlivých 

oddílů. Prezenční listina je přílohou zápisu.  

 

Program :  

  

1. Uvítání účastníků valné hromady       

 

Na úvod valné hromady přivítal předseda TJ Tatran Hostinné, spolek (dále TJ) pan Petr Bartoš 

delegáty a paní starostku Ing. Dagmar Sahánkovou. 

 

2. Informace o počtu přítomných delegátů       

 

Pan Petr Buchar seznámil valnou hromadu s počtem přítomných delegátů. Konstatoval, že valná 

hromada je usnášeníschopná. 

 

3. Program valné hromady       

 

S programem valné hromady seznámil přítomné pan Petr Buchar. Valná hromada návrh 

jednomyslně odsouhlasila. 

 

4. Činnost  TJ  a oddílů  

 

Na úvod pan Petr Bartoš delegáty seznámil s počtem oddílů a stavem členské základny 

k 31.12.2015. TJ má k 31.12.2015 14 oddílů a 559 členů. Z toho mládež činí 315 členů. Oproti roku 

2014 došlo k celkovému zvýšení členské základny o 27 členů. Zvýšil se počet členů mládeže o 28. 

Z toho největší zvýšení počtu mládeže zaznamenal oddíl fotbalu, sport pro všechny a šachy. Dále 

pan Petr Bartoš informoval valnou hromadu o plnění hlavních úkolů pro rok 2015, tj. o podpoře 

organizované činnosti mládeže  a podpoře pořádání turnajů a akcí pro mládež. Zdůraznil uspořádání 

Běhu za zdravé Hostinné jako pokračování tradice Běhu Terryho Foxe a Běhu naděje.  

Předseda Petr Bartoš dále vyjmenoval dotace, na které Tatran požádal město Hostinné, Krajský 

úřad Královéhradeckého kraje, Českou unii sportu (ČUS) a Fotbalovou asociaci ČR (FAČR).  

 

Předseda fotbalového oddílu pan Marek Filcsák seznámil valnou hromadu s účastí jednotlivých 

družstev v dlouhodobých soutěžích a s pořádáním 28. ročníku Memoriálu Antonína Plecháče 

CZECH CUP starších žáků s mezinárodní účastí. Součástí turnaje byla charitativní akce za 

přítomnosti bývalých reprezentantů ČR. Získané finanční prostředky byly věnovány oddílu 

zdravotně postižených dětí. Pro diváky byly nainstalovány nové sedačky. 

  

Za oddíl stolního tenisu vystoupil předseda Petr Bartoš. Oddíl se zaměřuje zejména na 

systematickou práci s mládeží. V kategoriích nejmladších a mladších žáků nechybí reprezentanti 

Hostinného na bodovacích turnajích mládeže ČR. Významnou akcí se stává mezinárodní 

soustředění mládeže zakončené 16. ročníkem turnaje Pepíka Šína. Na pozvání svých soupeřů se 

mladí stolní tenisté zúčastnili turnajů v Německu a v Lucembursku. 

V kategorii dospělých se v Hostinném opět hrála 3. nejvyšší evropská soutěž TT INTERCUP. Naše 

mužstvo postoupilo do druhého kola, kde narazilo na velmi silného soupeře z Německa, se kterým 

prohrálo. V republikových soutěžích dospělých hrálo A mužstvo 2.ligu a B mužstvo 3.ligu. 

V soutěži jednotlivců si vybojovali dva hráči účast na mistrovství republiky. 

 

Oddíl šachů představil předseda oddílu Tomáš Ulman. Mezi nejvýznamnější akce TJ patřil již 

tradiční Velikonoční turnaj v bleskovém šachu dospělých – 59. ročník a navazující turnaj mládeže. 

Oddíl se v roce 2015 zaměřil na mládež. Uspořádal náborové turnaje v Hostinném a v Rudníku. 
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Výsledkem bylo 11 nových členů oddílu v kategorii mládeže. Oddíl dále udržuje kontakty 

s šachovým oddílem partnerského města Wojcieszów. Družstvo mužů hraje regionální přebor. 

 

S činností oddílu florbalu seznámil valnou hromadu pan Martin Nagy. Oddíl úspěšně uspořádal již 

osmý ročník Hostinské florbalové ligy se superfinálem v Hostinném a zaměřuje se na práci 

s mládeží. Mistrovských soutěží se účastní elévové, mladší žáci a starší žáci. V roce 2016 chce 

oddíl přihlásit do soutěže družstvo dorostenek. Dále připravuje turnaj starších žáků krajských 

výběrů. 

 

Předseda Martin Koreň popsal činnost oddílu tenisu. Oddíl má v nájmu tenisový kurt 

v Arnultovicích, kde si zajišťuje veškeré služby ve vlastní režii a kde také zřídil hřiště na 

badminton. Ve sportovním areálu Techtexu  pořádá tradiční turnaj čtyřher neregistrovaných hráčů 

v rámci kraje. 

 

Oddíl pohybové výchovy představila předsedkyně Eva Václavíčková. Oddíl vznikl na základě 

potřeby začít s rozvojem pohybových dovedností mládeže předškolního věku a má 14 členů. 

Richard Šváb zpracoval tematické osnovy, zorganizoval nábor dětí a vedl první hodiny cvičení. 

Postupně se do cvičení zapojila paní Kateřina Kesnerová a Eva Václavíčková. V roce 2016 bude 

vytvořena pro další mladé cvičence další skupina. Předsedové oddílů ocenili význam oddílu pro 

pohybovou přípravu mládeže. 

 

Činnost oddílu silového trojboje a kulturistiky představil předseda Rostislav Doubal. Oddíl aktivně 

pracuje a poskytuje služby pro veřejnost. Opravené sociálky, šatny a nové zázemí pro ženy 

přilákaly do posilovny další zájemce z řad veřejnosti. Podařilo se pořídit další sportovní náčiní. 

Čtyři mladší kluci se účastní závodů. Oddíl prosazuje vytvoření workoutového hřiště v prostoru u 

posilovny. Členové oddílu zajistí jeho provoz. 

 

S aktivitami oddílu Souhra seznámila valnou hromadu předsedkyně Kateřina Kesnerová. Zdravotně 

postižení sportovci se účastní řady turnajů zejména v kolektivních sportech. Na republikové úrovni 

ve fotbalu, futsalu a v cyklistice. Největším úspěchem v roce 2015 bylo získání titulu mistra 

republiky v silniční cyklistice. Pro členy oddílu s podařilo nakoupit vybavení pro běžecké lyžování 

a v roce 2016 se počítá s vybavením pro florbal. 

 

Předseda Petr Kesner popsal činnost oddílu karate. Oddíl se věnuje zejména mládeži. Nejlepší 

sportovci jezdí na závody v ČR, v Polsku a účastní se evropského poháru. Již pravidelně se koná 

v Hostinném mistrovství republiky. Nejbližší bude 2.4.2016. 

 

Nový oddíl šipky představil předseda Jindřich Starý. Tento sport je velmi rozšířený v Hostinném a 

okolí. V Rudníku mají mistra republiky a náš oddíl hraje extraligu KHK. Cílem je postup do 

celostátní superligy. Hostinné je dále pravidelným pořadatelem mistrovství republiky. V roce 2016 

chce oddíl založit při základní škole kroužek mladých šipkařů. 

 

5. Zánik a vznik oddílů       

 

Předseda oddílu ledního hokeje Petr Petružálek oznámil valné hromadě, že oddíl ukončí svoji 

činnost k 31.3.2016 a navrhl valné hromadě schválit zrušení oddílu. Pan Petr Bartoš informoval 

valnou hromadu o dlouhodobé nečinnosti oddílu nohejbalu a navrhl valné hromadě schválit zrušení 

oddílu k 31.3.2016.  

 

 

 

 

 

 

6. Výsledek hospodaření TJ a oddílů v roce 2015 
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Pan Petr Chmelík seznámil valnou hromadu s výsledky hospodaření TJ a oddílů v roce 2015. 

Okomentoval nejvýznamnější položky nákladů a výnosů. Mezi nejvyšší náklady patří především 

nájmy sportovní haly  659 tis. Kč., sportovní materiál  432 tis. Kč, dopravné a jízdné  343 tis. Kč a 

mzdy 297 tis. Kč. Na straně výnosů je nejvyšší položkou dotace na mládež a turnaje od města 

Hostinné  1 255 tis. Kč a členské příspěvky 584 tis. Kč a příjmy za tělovýchovné služby 597 tis. Kč.  

 

Jako součást zprávy byl delegátům předán přehled výnosů a nákladů za rok 2015 dle oddílů. 

 

7. Zpráva revizní komise 

 

Se zprávou revizní komise seznámil valnou hromadu pan Petr Soukup. 

 

Úplné znění: 

Po přezkoumání účetní závěrky TJ Tatran Hostinné, spolek za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 

revizní komise konstatuje, že účetní záznamy a evidence byly vedeny průkazným způsobem a 

správně podle obecně závazných předpisů platných pro vedení účetnictví. Účetní záznamy zobrazují 

věrně majetek, závazky, pohledávky, výnosy a náklady.  

Přechodem na vedení účetnictví v roce 2014 se zkvalitnila účetní evidence. Každý účetní doklad je 

evidován podle čísla účtu, z hlediska hlavní nebo hospodářské činnosti a oddílu. Další členění je dle 

kategorií mládež, dospělí a nerozlišeno. Jednotlivé dotační programy jsou evidovány dle čísla 

zakázky. 

Revizní komise doporučuje valné hromadě schválit výsledek hospodaření za rok 2015. 

 

8. Nové stanovy TJ 

 

Dle právní úpravy nového občanského zákoníku a  pro efektivnější fungování spolku navrhl 

výkonný výbor nové stanovy, které byly dány k připomínkování jednotlivým oddílům. Při 

projednávání stanov byly upřesněny zásady pro vysílání zástupců oddílů na valnou hromadu a 

změněny podmínky pro usnášeníschopnost valné hromady. Nové stanovy jsou součástí zápisu 

z valné hromady.     

 

9. Volby do výkonného výboru a kontrolní komise 

 

Odstupující výkonný výbor navrhl za členy výkonného výboru následující členy TJ: 

Karla Bartoše, Petra Bartoše, Petra Buchara, Marka Filcsáka, Jaroslava Kudrnu, Jiřího Morávka a 

Tomáše Ulmana.  

Další návrhy předloženy nebyly.  

Odstupující výkonný výbor navrhl za členy kontrolní komise následující členy TJ: 

Tomáše Drahotského, Petra Soukupa a Daniela Ulvra. 

Předseda fotbalového oddílu Marek Filcsák navrhl paní Lenku Trejtnarovou. Pan Daniel Ulvr 

oznámil, že nebude kandidovat. 

 

Výsledky voleb do výkonného výboru: 

 

jméno a příjmení pro proti zdrželo se výsledek 

Karel Bartoš 17 1 9 zvolen 

Petr Bartoš 22 0 5 zvolen 

Petr Buchar 26 0 1 zvolen 

Marek Filcsák 25 0 2 zvolen 

Jaroslav Kudrna 22 0 5 zvolen 

Jiří Morávek 25 0 2 zvolen 

Tomáš Ulman 26 0 1 zvolen 

Výsledky voleb do kontrolní komise: 
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jméno a příjmení pro proti zdrželo se výsledek 

Tomáš Drahotský 26 0 1 zvolen 

Petr Soukup 26 0 1 zvolen 

Lenka Trejtnarová 25 0 2 zvolena 

 

 

10. Hlavní směry činnosti TJ 

 

Delegáti valné hromady se shodli na maximální podpoře sportu mládeže. Hlavním zdrojem financí 

v této oblasti bude podpora organizované sportovní činnosti mládeže v roce 2016 městem Hostinné. 

Tato podpora bude promítnuta do systému dotací oddílů dle počtu členů mládeže a vybraných 

členských prostředků dle metodiky výpočtu příspěvku platné pro rok 2016. Dalšími zdroji financí 

budou dotační programy Královéhradeckého kraje, ČUS, MŠMT a sportovních svazů. Podporovány 

budou významné turnaje s dlouholetou tradicí a turnaje mládeže. 

 

Valná hromada dale projednala zásady pro financování výkonnostního sportu mládeže a 

vybudování umělého trávníku pro trénování mládeže v prostoru asfaltové plochy u fotbalového 

hřiště 
 

11. Rozpočet pro rok 2016 

 

Pan Petr Chmelík seznámil valnou hromadu s návrhem rozpočtu na rok 2016.  

Rozpočet na rok 2016 vychází ze skutečnosti roku 2015 a předpokladu na rok 2016. Diskutovalo se 

zejména o změně metodiky rozdělení dotace na mládež na základě změně metodiky výpočtu dotace 

schválené zastupitelstvem města v závěru roku 2015. Bylo konstatováno, že výkonný výbor musí 

průběžně vyhodnocovat hospodářské výsledky oddílů a neprodleně informovat předsedy oddílů o 

výsledcích, opatřeních a skutečnostech ovlivňujících výběr členských příspěvků. Do diskuse se 

zapojila i starostka města Hostinné Dagmar Sahánková. Ujistila valnou hromadu, že pokud se 

nezmění podmínky pronajímání sportovní haly, vedení města nebude měnit metodiku poskytování 

podpory organizované činnosti mládeže. 

Mezi nejvyšší náklady rozpočtu patří především nájmy sportovní haly  673 tis. Kč., sportovní 

materiál  355 tis. Kč, dopravné a jízdné  363 tis. Kč a mzdy 424 tis. Kč. Na straně výnosů je 

nejvyšší položkou dotace na mládež a turnaje od města Hostinné  1 458 tis. Kč, členské příspěvky 

587 tis. Kč a příjmy za tělovýchovné služby 458 tis. Kč. V odpovědnosti předsedů je zajistit plnění 

rozpočtu jednotlivých oddílů. 

 

Vzhledem k možnosti oddílů zvolit si zdroj financování nákladů je rozpočet dle oddílů pouze 

orientační. Pan Petr Chmelík seznámil valnou hromadu s metodikou financování organizované 

sportovní činnosti mládeže Městem Hostinné pro rok 2016. 

Jako součást zprávy byl delegátům předán návrh rozpočtu na rok 2016. 

 

 

12. Diskuse  

 

Diskuse potvrdila ochotu města přispívat na masové sportování mládeže a na tradiční sportovní 

akce formou dotace. Na závěr diskuse předseda Petr Bartoš poděkoval paní starostce za její kladný 

přístup v oblasti podpory sportu. 

 

 

 

 

13. Valná hromada přijala následující usnesení : 
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Bod programu č.5 – Zánik a vznik oddílů 

Valná hromada schvaluje zánik oddílů : 

číslo 20 -  lední hokej, 

číslo 26 – nohejbal.  

Pro 26, proti 0, zdrželo se 1. 

 

Bod programu č.6 – Výsledek hospodaření TJ a oddílů v roce 2015 

Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015:  

 

Náklady  3 205 127,59 Kč 

Výnosy     3 301539,28 Kč 

 Zisk             96 411,69  Kč. 

Pro 27, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Bod programu č.7 –  Zpráva revizní komise 

Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2015. 

Pro 27, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Bod programu č.8 –  Nové stanovy 

Valná hromada schvaluje nové stanovy TJ Tatran Hostinné, spolek. 

Pro 27, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Bod programu č.9 –  Volby do výkonného výboru a kontrolní komise 

Valná hromada bere na vědomí odstoupení z funkcí všech členů výkonného výboru  a revizní 

komise z důvodu ukončení volebního období 

Pro 27, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Valná hromada volí za člena výkonného výboru  

Karla Bartoše, Petra Bartoše, Petra Buchara, Marka Filcsáka, Jaroslava Kudrnu,  

Jiřího Morávka a Tomáše Ulmana. 

Výsledky hlasování dle budu č.9. 

 

Valná hromada volí za člena kontrolní komise  

Tomáše Drahotského, Petra Soukupa a Lenku Trejtnarovou. 

Výsledky hlasování dle budu č.9. 

 

Bod programu č.10 –  Hlavní směry činnosti TJ 

Valná hromada schvaluje za hlavní cíl TJ rozvoj organizované sportovní činnosti mládeže 

Pro 27, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Valná hromada schvaluje zásady pro financování výkonnostního sportu mládeže. 

Pro 17, proti 5, zdrželo se 5. 

 

Valná hromada schvaluje vybudování umělého trávníku pro trénování mládeže v prostoru asfaltové 

plochy u fotbalového hřiště.  

Pro 17, proti 8, zdrželo se 2. 

 

Valná hromada ukládá výkonnému výboru využívat všech dostupných dotačních programů pro 

financování masového sportování mládeže. 

Pro 27, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Valná hromada ukládá výkonnému výboru prosazovat zásady pro financování výkonnostního 

sportu mládeže se zachováním stávající podpory organizované činnosti mládeže v plné výši. 

Pro 14, proti 3, zdrželo se 10. 
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Valná hromada ukládá výkonnému výboru aktivně se podílet na vybudování umělého trávníku pro 

trénování mládeže v prostoru asfaltové plochy u fotbalového hřiště. 

Pro 22, proti 0, zdrželo se 5. 

 

Valná hromada ukládá členům TJ prosazovat  přijatá usnesení v oblasti rozvoje    organizované 

sportovní činnosti mládeže v orgánech ČUS, sportovních svazů a města Hostinné. 

Pro 27, proti 0, zdrželo se 0. 

 

Bod programu č.11 – Rozpočet pro rok 2016 

Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2016: 

 

Náklady  3 191 361,- Kč 

 Výnosy     3 216 645,- Kč 

 Zisk            25 284,- Kč 

Pro 25, proti 1, zdrželo se 1. 

 

 

 

V Hostinné dne 21.3. 2016 

 

 

zapsal : Petr Chmelík      schválil : Petr Bartoš 


