
Zápis o konání řádné valné hromady  
 

 
Tento zápis byl pořízen dne 26.10.2010 v úterý, v Praze 9, Bezdrevská 26, PSČ: 198 00, právním 
zástupcem panem Mgr.Bc.Janem Fischerem a to za přítomnosti výboru, členů a účastníků a orgánů valné 
hromady konané dne 26.10.2010 tělovýchovné jednoty: 
        

TJ Sokol Jahodnice (dále jen TJ) 
Bezdrevská 26, 198 00, Praha 9 

IČ: 48132659, 
 

 
A) Místo a doba konání: 
Volební valná hromada (dále jen VH) byla řádně svolána formou pozvánky a to orgány TJ v souladu se 
stanovami TJ v prostorách TJ na adrese: Bezdrevská 26, 198 00 Praha 9 

 
Začátek:  19:00 hod. 

 
B) Jména orgán ů valné hromady: 
Předseda valné hromady:  pan  Václav Skála (dále jen předseda TJ) 
Zapisovatel:    Mgr. Bc. Jan Fischer   
 
C) Popis projednávání jednotlivých bod ů valné hromady: 
Předseda TJ, svolal volební valnou hromadu dle bodu A) s tímto programem jednání: 
 
Program jednání:  

1. uvítání členů TJ k datu jednání VH TJ a kontrola usnášení schopnosti VH.  
2. zahájení dle stanov TJ 
3. seznámení členů s programem VH 
4. seznámení VH s činností TJ za uplynulé období  
5. ekonomické informace pro VH od ekonoma TJ Hany Kvasničkové (dále jen ekonom TJ)  
6. Zpráva revizní a kontrolní komise TJ 
7. Návrh na zrušení krácení členských příspěvkůod 1.7. běžného roku 
8. Hlasování o bodu č.7. 
9. Návrh nového výboru TJ SOKOL Jahodnice 

10. Hlasování o návrzích a protinávrzích dle bodu 9. A volba navržených orgánů TJ SOKOL 
Jahodnice 

          11.   Diskuse 
 
1. Předseda TJ uvítal účastníky VH TJ a seznámil přítomné s posledními úspěchy, kterých TJ za období 

od poslední VH dosáhla. 
Byly vyzdviženy zásluhy jednotlivých členů – TJ – např. pana Mesteka, p.Talaše, p. Němce a mnoha 
dalších, kteří se aktivně podíleli na prospěšné činnosti pro TJ. VH poděkovala všem jmenovaným a 
ocenila jejich zásluhy potleskem.  

2. Předseda TJ zahájil jednání VH v souladu se stanovami TJ. Z 205 registrovaných členů TJ se na VH 
prezentovalo 45 členů.  
Členská základna, která se sešla na konání této vole bní VH se shodla na tom, že je 
usnášeníschopná dle platných stanov a nikdo nebyl p roti.  

3. Předseda TJ seznámil VH s navrhovaným programem – program byl VH jednomyslně odsouhlasen 
4. Ekonomka TJ – Hana Kvasničková seznámila VH s ekonomickými závěry – s uzávěrkou za rok 2009 a 

průběžným hospodaření za rok 2010 – viz ekonomická zpráva v příloze tohoto zápisu. 
6. Revizní a kontrolní komise ve složení paní Jana Baňková a pan Václav Kočí, ústy pana Kočího 

konstatuje, že účetnictvní za rok 2009 je  v pořádku a nejsou žádné připomínky.  
7. Předseda TJ přednesl návrh na zrušení krácení členských příspěvků (tzn. pokud vstoupí do TJ nový 
člen i po 1.7.běžného roku, bude hradit plnou výši příspěvků), ekonom TJ otázku objasnil a na    tomto 
základě VH přijala návrh jednohlasně a nikdo se nezdržel hlasování. 



8. VH odsouhlasila – příspěvky se ve znění návrhu krátit nebudou. 
9. Návrh nového výboru TJ SOKOL Jahodnice - dle stanov TJ:  
 

Do návrhu v souladu s předloženým seznamem se dostali tito členové TJ:  
na místo předsedy TJ -  pan Václav Skála 

 na místo místopředsedy - paní Milena Kučerová  
 na místo ekonoma TJ – paní Hana Kvasničková 

 
za členy tenisového klubu:  
pan Zdeněk Kyryan 
pan Jaroslav Mestek 
 
za cvičení žen: 
paní Jana Rybáková 
 
na místo revizní a kontrolní komise:  
paní Jana Baňková 
pan Václav Kočí 

 
V souladu se zněním stanov TJ a dle bodu programu č.9., byl podán protinávrh řádným členem TJ panem 
Janem Ptáčkem a to v tomto znění:  

- na místo předsedy TJ je navržen za protikandidáta - pan Vítek   
- na místo člena klubu za tenis je navržen za protikandidáta – pan Burian. 

Výbor vyzval protikandidáta na místo předsedy TJ pana Vítka ke stručnému představení sebe a svého 
programu na fungování TJ. 
      
Na výše uvedené se ještě před hlasováním rozproudila diskuze na téma, týkající se výše uvedené 
prezentace protikandidáta a v souladu s tím na obsah programových bodů VH. 
        
10. Hlasování k bodu č. 9.: 

a) VH si jednomyslně odsouhlasila systém hlasování, 
b) VH hlasovala postupně o jednotlivých návrzích kandidatury a to následovně:  

 
předseda  kandidát  - pan Václav Skála    – pro: 6,   

    protikandidát - pan Vladimír Vítek     – pro: 30 - zvolen 
místopředseda   - paní Milena Kučerová    – pro: 45, 
ekonom   - paní Hana Kvasničková – pro: 44, 
 
člen tenisového klubu:  
za tenisový klub kandidát - pan Zdeněk Kyryan    – pro:19,    

      protikandidát - pan Burian     – pro:41 – zvolen 
  - pan Jaroslav Mestek   – pro:23 – zvolen 

Za cvičení žen: 
  - Jana Rybáková    – pro:45,  

 
na místo revizní a kontrolní komise:  

 - Jana Baňková     – pro 45, 
 - Václav Kočí      – pro 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mimo program VH řádný člen – pan Tomáš Kvasnička podal následující návrh: 
zda do areálu mohou mít přístup psi a případně za jakých podmínek.   
Proběhla diskuze, zda tento program patří na pořad VH.  
Připomínka dalších členů - jakým způsobem lze tento požadavek vymáhat: 

a) na základě dohledu výboru nebo  
b) každého člena TJ.  

 
VH zaujala stanovisko – 24 členů souhlasilo, že se bude hlasovat zda:  

1. Psi do areálu vůbec nemají přístup – pro 13,  
2. Psi mají přístup pouze na vodítku a pouze venku v areálu – pro 3,  
3. Psi mají přístup pouze na vodítku v areálu a do klubovny – pro  24 
4. Psi mají přístup  kamkoliv – pro  0 

Rozhodnutí VH je stanoveno takto: 
 
Stávající – psi mají přístup do areálu TJ, ale  pouze na vodítku a za stejných podmínek pouze do prostor 
klubovny. Ve smyslu tohoto bodu bude dopracován provozní řád TJ. 
 
Další návrhy v rámci diskuze přednesl pan Kyryan. Tyto návrhy se týkaly např.: 

- oprava plášťů buněk u tenisových kurtů,  
- oprava plotu,  
- využívání tzv. třetího (zadního) kurtu na víceúčelové hřiště – zde bylo sděleno výborem TJ, že je 

požádáno o grant, takže je možné realizovat v případě – budou-li finance. 
Další členové přispěli s dalšími návrhy na zlepšení provozních podmínek – např. odvodnění kurtů. 
 
Stanovisko VH a závěr: 
Bude řešit nově zvolený výbor.  
 
 
 
 
Předseda valné hromady ……………………………… 
(Václav Skála) 
 
 
Zapisovatel valné hromady: ……………………………… 
 


