ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice, z.s. ● č.p. 140, 251 66 Hrusice ● IČ 64937381,
konaného dne 11. června 2018 od 20:00 hod v č.p. 43, 251 66 Hrusice.
Přítomni: Petr Sklenář, Radka Honcová, Jana Vančurová, Jaroslav Franek, Matouš Staněk
Předseda jednoty přivítal účastníky a zahájil zasedání výkonného výboru ve 20:05 hod.
1. Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Hrusice z.s. (dále jen VV jednoty) se sešel na
svém prvním zasedání
2. VV výbor vzal na vědomí zprávu předsedy o průběhu přebírání jednoty od předešlého
předsedy p. Ladislava Tesaříka, který prozatím předal:
 Účetní doklady za rok 2017 a 2018
 Smlouvu o pronájmu sokolovny a klubovny
 Kulaté razítko
 Pojistnou smlouvu ohledně zajištění sokolovny
 Zatím nepředáno:
 Dodatečně bude dodáno účetnictví za předešlé roky do roku 2016, včetně
nepředaných daňových přiznání.
 Bude dodán seznam hmotného majetku uvedeného v účetnictví a to stavby
1.117 tis. Kč a hmotný dlouhodobý majetek 451 tis. Kč
 Budou dodány klíče od archivu a ostatní klíče do sokolovny.
 Budou dodány pracovní smlouvy, vč. mzdových listů a ostatní mzdové
evidence, dle zákonné požadované doby archivace max. 30 let zpětně.
 Budou dodány doklady od autobusu.
 Bude dodána darovací smlouva na Obec na dar 160.000,- na rok 2018.
 Budou dodány ostatní nedodané smlouvy – StarNet (internet Sokolovny)atd.
3. VV vzal na vědomí informaci o stavu finančních prostředků k 11. červnu 2018
 Stav pokladna: 39.554 Kč
 Stav běžný účet: 43.911 Kč
4. VV vzal na vědomí informaci předsedy, že Obec Hrusice již poukázala na účet jednoty zálohu
ve výši 50 tis. Kč z plánované celkové dotace ve výši 160 tis. Kč, kterou schválilo
zastupitelstvo obce.
5. VV vzal na vědomí informaci předsedy o aktuálním stavu sběru souhlasů GDPR od členů
jednoty.

Usnesení:
Předseda jednoty dal návrh na zachování stávajících smluv o pronájmu, VV souhlasí.
Předseda tak dal hlasovat: VV schvaluje převzaté smlouvy o pronájmu sokolovny
a klubovny a ponechává je v platnosti.
Usneseni č. 1/18: pro návrh 5, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0 – usnesení schváleno
Předseda jednoty dal návrh na zachování stávající smlouvy s paní Lenkou Kopeckou ohledně
úklidu prostor sokolovny. VV neměl námitek. Předseda tak dal hlasovat: VV schvaluje
pokračování smlouvy s paní Lenkou Kopeckou ohledně úklidu sokolovny a to za stávajících
podmínek, tj. za mzdu 1.020 Kč (příjem po zdanění) za měsíc.
Usneseni č. 2/18: pro návrh 5, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0 – usnesení schváleno
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Předseda jednoty dal návrh na ukončení stávající smlouvy s panem Petrem Hlavatým, který
byl správcem sokolovny a již nemá zájem správcovství vykonávat. Zároveň předseda navrhl
za správce sokolovny pana Viléma Kopeckého. VV neměl proti návrhu námitek. Zároveň
děkuje panu Petru Hlavatému za jeho dosavadní činnost. VV dává předsedovi za úkol, aby
řádně spolupráci ukončil a převzal klíče a další materiály ohledně sokolovny od pana Petra
Hlavatého. Předseda dal následně hlasovat: VV schvaluje za nového správce sokolovny pana
Viléma Kopeckého.
Usneseni č. 3/18: pro návrh 5, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0 – usnesení schváleno
Předseda jednoty dal návrh, aby trenérům mládeže ve všech oddílech byly odpuštěny
členské příspěvky a to jako poděkování za jejich práci pro mládež. VV výbor souhlasil bez
námitek. Předseda dal hlasovat: VV schvaluje, aby trenérům mládeže byly od roku 2019
(v případě pololetních plateb od září 2018) odpuštěny příspěvky. Jmenovitě těmto
trenérům: David Zoubek, Matouš Staněk, Vilém Kopecký, Bedřich Wiesner, Michal Hruška,
Jiří Procházka, Daniel Janovský, Miroslav Strnad, František Strnad (všichni za fotbal)
a Jaroslav Franek, Jiří Klacovský a Lucie Křivová (florbal).
Usneseni č. 4/18: pro návrh 5, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0 – usnesení schváleno
Předseda jednoty dal návrh na zachování stávající odměny pro hlavního trenéra fotbalové
mládeže pana Matouše Staňka. VV neměl námitek. Předseda dal následně hlasovat: VV
schvaluje odměnu za trenérskou službu panu Matoušovi Staňkovi a to ve výši 1.100 Kč za
měsíc.
Usneseni č. 5/18: pro návrh 5, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0 – usnesení schváleno

Ostatní:
VV dává předsedovi za úkol:




Svolat mimořádnou valnou hromadu jednoty a to do 25. srpna 2018, na které by bylo
projednáno:
o dodatečné schválení hospodaření jednoty za rok 2017
o schválení nových stanov jednoty
o aktuální přehled členské základny jednoty
VV dává předsedovi neprodleně za úkol:
o Připravit provozní řád sokolovny
o Zajistit kontrolu náčiní v sokolovně (zvláště kruhy)
o Zakoupit nový žebřík pro sokolovnu
o Výhledově uspořádat brigádu na úklid a vyklizení sokolovny

Za Tělovýchovnou jednotu Sokol Hrusice z.s.

Petr Sklenář v.r., předseda

