Zápis z jednání Valné hromady spolku SK Jivina, z.s.
Dne 28. 10. 2022 od 10.00

Přítomno: 32 členů (viz prezenční listina v příloze tohoto zápisu) - nadpoloviční většina pro hlasování
je 17 hlasů

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení + Informace o počtu přítomných členů
Volba předsedajícího VH
Schválení jednacího řádu VH
Schválení programu VH
Informace předsedy spolku o činnosti spolku v roce 2021 a části roku 2022 do současnosti
Informace o výsledcích sportu a činnosti fotbalového oddílu
Schválení výsledku hospodaření za rok 2021
Zpráva kontrolní komise k výsledku hospodaření za rok 2021
Schválení usnesení VH
Diskuse
Závěr a poděkování

1. Zahájení
Předseda spolku sdělil v 10.00, že není přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Po 30
minutách pokračovala VH již jako usnášeníschopná, přestože není přítomna nadpoloviční většina
členů (viz stanovy spolku). Pro přijetí usnesení a volbu dle programu byla tedy potřebná
nadpoloviční většina přítomných tj. 17.
2. Výkonný výbor (VV) navrhl, aby předsedajícím VH byl člen VV Ondřej Matoušek
Usnesení: VH hromada zvolila předsedajícím VH pana Ondřeje Matouška
Další průběh VH řídil předsedající

3. Schválení jednacího řádu valné hromady
Předsedající sdělil přítomným, že Návrh Jednacího řádu mají na stolech a zeptal se, zda k němu
nemají připomínky. Bez připomínek. O návrhu dal hlasovat.
Usnesení: VH schvaluje jednací řád VH podle předloženého návrhu
Jednací řád je přílohou tohoto zápisu VH

4. Program jednání
Předsedající předložil návrh programu dnešní VH tak, jak je uvedený na pozvánce na dnešní
jednání VH.
Bez připomínek a návrhů.

Usnesení: VH schvaluje program jednání VH

5. Informace předsedy spolku o činnosti spolku v roce 2021 a části roku 2022 do současnosti
Předseda spolku Jaroslav Houžvic přednesl informaci o činnosti spolku za rok 2021 do
současnosti.
Bez připomínek na návrhů.
Usnesení: VH bere na vědomí Informaci předsedy spolku o činnosti spolku v roce 2021 a části
roku 2022 do současnosti

6. Informace o výsledcích sportu a činnosti fotbalového oddílu
Informaci přednesl sekretář oddílu Michal Tylchert.
Bez připomínek a návrhů.
Usnesení: VH bere na vědomí Informace o výsledcích sportu a činnosti fotbalového oddílu

7. Schválení výsledku hospodaření za rok 2021
Zprávu o hospodaření spolku přednesl pokladník spolku Jiří Benedikt.
Bez připomínek a návrhů. Zpráva je přílohou zápisu
Usnesení: VH schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021

8. Zpráva kontrolní komise k hospodaření za rok 2021
Zprávu kontrolní komise přednesla členka komise Irena Prokopová. Zpráva je přílohou zápisu.
Usnesení: VH hromada bere na vědomí zprávu kontrolní komise spolku k hospodaření za rok
2021

9. Usnesení z jednání valné hromady
Předsedající přečetl již v průběhu VH schválená usnesení (viz předchozí body programu VH).
Usnesení jsou v zápisu vyznačena tučně.

10. Diskuse
Proběhla diskuse s těmito náměty a návrhy. O návrzích mimo schválený program se nehlasovalo.
Pavel Bajer:
a. Informoval o schůzce zástupců volného spolku Torpédo Jivina s částí výboru, na které
předložili náměty na spolupráci. Předal je písemně na VH a listina je přílohou zápisu.
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b. Navrhl zveřejnit účet pro placení příspěvků.
c. Navrhl zvážit konsolidaci členů podle zaplacených příspěvků.
d. Zlepšit komunikaci se členy SK Jivina prostřednictvím webových stránek a zveřejnit seznam
členů.
e. Požádal o doplnění Sbírky listin na rejstříkovém soudu o účetní závěrku.
f. Upozornil na podle něj nevhodné chování hráčů při zápasech mimo trávník. Požádal o
nápravu.
g. Nabídl pomoc s financováním a s oslovením případných dalších sponzorů.
h. Zeptal se, zda bude další VH volební podle návrhu Torpéda.
Reagovali Matoušek, Tylchert, Benedikt
Webové stránky: Není kapacita je udržovat v neustále aktuálním stavu. Kdyby se někdo našel,
předáme mu roli správce stránek. Oživíme "mrtvou" FB stránku skjivina, kterou lze
aktualizovat snadněji. Účetní uzávěrka bude v dohledné době doplněna do Rejstříku.
Pokladník se omluvil za opomenutí. O programu VH rozhodne výkonný výbor spolku, až to
bude aktuální (jaro 2023).
Jiří Fídler: Navrhuje zpoplatnit reklamu podle velikosti plakátů a aktualizovat podle zaplacení
umístění současných plakátů.
Obšírně reagoval a vysvětlil současnou situaci v reklamě František Hajlich. V poslední době se
daří získávat příspěvky z reklamy.
Ladislav Šámal: Požádal o zlepšení webu a více využívat nástěnku.
Ondřej Vaněk: Požádal o informaci, zda se uvažuje o založení žákovského mužstva.
Předseda spolku reagoval: Výkonný výbor v současné době ověřuje možnosti přípravky a
zajištění trenérů s licencí. Pracuje se na tom.
Leoš Málek: Namítnul, že není efektivní pořádat VH takhle dopoledne.
Předseda reagoval tím, že byla na odpoledna naplánovaná brigáda, ale nikdo se nepřihlásil.
Příště bude VH svolána na podvečerní čas jako obvykle.
Jana Adamová poděkovala všem, kteří se podílí na péči o kiosek a šatny. Uvědomuje si, že to je
velká starost a oběť.

11. Závěr
Předseda spolku ukončil jednání VH a poděkoval všem za účast a v 11.40 hod. ukončil jednání
VH.
28. 10. 2022

..................................................
Jaroslav Houžvic, předseda spolku
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