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IČ 440 65 400 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Z   Á   P   I   S 
 
 

z jednání valné hromady spolku 
 
 
 

Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek 
 
 

se sídlem Fügnerova 1226/10, Horka – Domky, 674 01 Třebíč 
 
 
 

konané dne 18. května 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v restauraci „Sport“ v sídle spolku na adrese - Třebíč, Fügnerova 1226/10 
 
 
 
 



Článek I. 
 

Svolání valné hromady. 
 
     Valná hromada spolku Tělovýchovná jednota Třebíč byla svolána výkonným 
výborem TJ, ve smyslu článku III., odstavec 2., pozvánkou, která byla v souladu se 
stanovami Tělovýchovné jednota Třebíč zaslána na elektronickou adresu předsedů 
výborů jednotlivých oddílů a zveřejněna na oficiální nástěnce TJ Třebíč, spolek ve 
vestibulu sportovní haly (sídla spolku). 
 
      

Článek II. 
 

Registrace akcionářů. 
 
     Valná hromada spolku Tělovýchovná jednota Třebíč se konala v bývalé restauraci 
„Sport“ v sídle spolku na adresu Třebíč, Fügnerova 1226/10. 
 
     Registrace zástupců oddílů byla zahájena v 18:30 hodin v souladu s pozvánkou na 
valnou hromadu. 
 
      

Článek III. 
 

Zahájení valné hromady. 
 
     Valnou hromadu zahájil v 19:00 hodin pan Ing. Vladimír Smital, p ředseda VV TJ, 
přivítáním přítomných delegátů a členů VV TJ. Omluvil revizora ú čtů z důvodu 
zaměstnání a tří členů VV TJ. Valnou hromadu seznámil se stavem přítomných delegátů 
z jednotlivých oddílů. 
 
     V 19:00 hodin, při zahájení valné hromady, bylo z celkového počtu 18 delegátů, 
představujících 100 % oprávněných delegátů, přítomno 14 delegátů, to je 77,78 % 
oprávněných delegátů. Podle článku III., odstavec 2.7. stanov Tělovýchovné jednoty 
Třebíč, spolek byla valná hromada schopná jednat a usnášet se. 
 
 

Článek IV. 
 

Volba orgánů valné hromady. 
 
     Pan Ing. Vladimír Smital předložil, ve smyslu § 253 zákona 89/2012 Sb., návrh VV 
TJ na obsazení funkce předsedy valné hromady panem Jaroslavem Dobešem. O 
navrženém bylo hlasováno a valná hromada zvolila předsedou valné hromady pana 
Jaroslava Dobeše počtem 14 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů. 
 
     Pan Jaroslav Dobeš se ujal řízení valné hromady s tím, že se valná hromada bude 
řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, stanovami TJ Třebíči a 
programem zveřejněným na pozvánce na řádnou valnou hromadu. 
 



     Ve smyslu § 253 občanského zákoníku přistoupil pan Jaroslav Dobeš k volbě dalších 
orgánů valné hromady. Seznámil přítomné s následujícím návrhem VV TJ na obsazení 
jednotlivých funkcí: 
 

- zapisovatel pan Luboš Šerák 
- členové návrhové komise pan Zdeněk Toman a pan Mojmír Novotný 
- ověřovatelé zápisu pan Zdeněk Toman a pan Ing. Vladimír Smital 

 
     Žádný z přítomných zástupců oddílů neuplatnil protinávrh pro volbu dalších orgánů 
valné hromady. 
 
     Přistoupeno k volbě dalších funkcionářů valné hromady: 

 
- pan Luboš Šerák získal 14 hlasů, tj. 100,00 % přítomných hlasů a byl zvolen 

zapisovatelem valné hromady 
 

- pan Zdeněk Toman získal 14, tj. 100,00 % přítomných hlasů a byl zvolen 
ověřovatelem zápisu a členem návrhové komise 

 
- pan Mojmír Novotný získal 14 hlasů, tj. 100,00 % přítomných hlasů a byl zvolen 
členem návrhové komise 
 

- pan Ing. Vladimír Smital získal 14, tj. 100,00 % přítomných hlasů a byl zvolen 
ověřovatelem zápisu  

 
     Při hlasování bylo přítomno 14 hlasů. Odpovědné osoby byly řádně zvoleny a bylo 
přistoupeno k pokračování v programu jednání. 
 
 

Článek V. 
 

Zpráva o činnosti VV TJ T řebíč za uplynulé období. 
 
     Zprávu o činnosti VV TJ T řebíč za uplynulé období přednesl předseda VV TJ pan 
Ing. Vladimír Smital. Seznámil přítomné s průběhem jednotlivých jednání VV TJ, 
s podanými žádostmi do jednotlivých grantů a s jejich výsledky, s postupem 
rekonstrukce sociálních zařízení a šaten ve sportovní hale a s opravami prováděnými na 
objektu bytového domu.  
 

Článek VI. 
 

Hospodaření TJ Třebíč za rok 2016. 
 
     Pan Jaroslav Dobeš pokračoval projednáním roční účetní závěrky TJ T řebíč za rok 
2016 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce, daňové přiznání k dani 
z příjmů právnických osob – materiály byly účastníkům valné hromady k dispozici).  
      
Hospodářský výsledek   -144.922,50 Kč Z toho oddíly -144.237,75 Kč 
Náklady 3.233.867,96 Kč  751.757,21 Kč 
Příjmy 3.088.945,46 Kč  607.520,00 Kč 



Článek VII. 
 

Zpráva revizora účtů. 
 
     Valná hromada pokračovala projednáním zprávy revizora účtů, pana Romana Fialy, 
se kterou seznámil přítomné pan Ing. Vladimír Smital, o provedených kontrolách 
správnosti zaúčtování, účtování a daňového přiznání za rok 2016. Mimo detailů, které 
byly bezprostředně řešeny opravnými doklady, nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
 

Článek VIII. 
 

Členské příspěvky pro rok 2018. 
 

     Pan Jaroslav Dobeš předložil návrh VV TJ Třebíč na výši členských příspěvků a 
jejich výběr v termínu do 31. března 2018. VV TJ Třebíč navrhuje zachovat členské 
příspěvky pro rok 2018 na úrovni roku 2017, to je: 
 
- 800,- Kč dospělí 
- 500,- Kč senioři od 63 let a mládež ve věku do 15 let  
 
     Pro výši platby členských příspěvků je rozhodující dosažený věk v daném roce. 
 
 

Článek IX. 
 

Diskuse. 
 
     K projednávaným materiálům uvedeným v článcích V. až VIII. Nebyla ze strany 
delegátů vedena žádná diskuse ani nebyly předneseny dotazy či připomínky. 
 
     Pan Jaroslav Dobeš seznámil přítomné delegáty s hospodařením TJ Třebíč, spolek 
k 30.4.2017.  K tomuto datu činí předběžný výsledek zisk 297.471,33 Kč, při výnosech 
1.153.092,00 Kč a nákladech 855.620,67 Kč. K datu však nejsou zaúčtovány všechny 
náklady z topné sezóny. Hospodaření oddílů k témuž datu představuje zisk 85.316,00 
Kč, tvořený zejména výběrem oddílových příspěvků a dotací na mládež ze strany Města 
Třebíč. 
 
     Zástupce oddílu stolního tenisu otevřel problematiku zdravotních prohlídek 
sportovců a dotazem zda by neměla být řešena ze strany spolku. Odpověděl předseda 
VV spolku pan Ing. Vladimír Smital. Tu to oblast řeší řídící orgány soutěží jednotlivých 
sportovních svazů. Pro příklad byly uvedeny podmínky ze soutěží basketbalu a kuželek. 
 
     Místopředseda VV spolku, pan Jaroslav Dobeš, přednesl návrh „Výroční zprávy 
spolku za rok 2016“, s delegáty upřesnil některé pasáže týkající se organizování 
sportovních akcí a dosažených výsledků členů spolku.  
 
     Delegáti oddílu byli vyzváni k zaslání fotografií z jejich činnosti ke grafickému 
doplnění „Výro ční zprávy“. 
 



Článek X. 
 

Schvalování projednávaných materiálů. 
 
     Jednotlivé materiály předložené valné hromadě byly schvalovány vždy po jejich 
projednání.  
  
     Návrhová komise ve složení Zdeněk Toman a Mojmír Novotný předložila valné 
hromadě návrh na usnesení z jednání valné hromady Tělovýchovné jednoty Třebíč 
konané dne 18.05.2017. 
 
     Všechny materiály byly schváleny počtem 14 delegátů, tedy 100 % oprávněných 
delegátů přítomných na valné hromadě. 
 
 

Článek XI. 
 

Závěr valné hromady. 
 
     Vzhledem ke skutečnosti, že program valné hromady byl vyčerpán a z řad zástupců 
oddílů nebyly položeny žádné otázky ani připomínky, ukončil předseda valné hromady, 
pan Jaroslav Dobeš, jednání valné hromady poděkováním za účast a rekapitulací 
přijatých usnesení, kterými valná hromada rozhodla takto: 
 
Valná hromada schválila: 
 
- zprávu o činnosti VV Tělovýchovné jednoty Třebíč, spolek od poslední řádné valné 
hromady 
  
- výsledek hospodaření Tělovýchovné jednoty Třebíč, spolek za rok 2016 
 
- výroční zprávu spolku za rok 2016 
 
 
Valná hromada rozhodla:  
 
- o výši členských příspěvků pro rok 2018 ve výši 800,00 Kč dospělí (od 16 do 62 let); 
500,00 Kč mládež (do 15 let) a senioři (od 63 let, invalidní důchodci) - termín zaplacení 
do 31.3.2018 (pro posouzení věkové hranice je rozhodující věk dosažený v daném roce) 
   
 
Valná hromada vzala na vědomí: 
 
- zprávu revizora účtů za rok 2016 
 
- informaci VV T ělovýchovné jednoty Třebíč, spolek o ekonomické situaci TJ 
k 30.04.2017   
       
      
 









 
 
 

Zpráva výkonného výboru TJ Třebíč, spolek  
 
 
 
 
             Vážené delegátky, vážení delegáti, 
 
 
     výkonný výbor TJ Třebíč se od poslední valné hromady konané 9. června 2016 
sešel na 4 zasedáních - v červnu, říjnu, prosinci a dubnu - a na dalších kratších 
setkáních, při kterých řešil hlavně provozní činnost Tělovýchovné jednoty Třebíč a 
ekonomické fungování TJ Třebíč. 
 
     Zastupitelstvem města Třebíče byl pro rok 2016 schválený příspěvek na provoz 
sportovní haly ve výši 1.180.000,- Kč. Měsíční platby byly zasílány pravidelně. Tento 
příspěvek na provoz byl na začátku roku Městskému úřadu vyúčtován. Bez námitek. 
Na zasedání zastupitelstva Města Třebíč byl schválen v rámci rozpočtu města 
příspěvek na provoz sportovní haly na rok 2017 pro naši Tělovýchovnou jednotu opět 
ve výši 1.180.000,-. 
 
     Na začátku roku 2017 jsme od Města Třebíč dostali dotaci na podporu sportu 
mládeže ve výši 70.000,- Kč. Tato částka byla přesně - dle požadavků Města Třebíč - 
rozdělena  podle počtu mládeže v jednotlivých oddílech. Od Města Třebíč jsme také 
obdrželi účelovou dotaci na spolufinancování investiční akce - pořízení nových košů s 
nastavitelnou výškou pro mládež - ve výši 120.000,- Kč. Dále jsme od Města Třebíč 
obdrželi dotaci na pořádání Mistrovství ČR seniorek v kuželkách pro rok 2017 ve výši 
30.000,- Kč. 
       
     Prostřednictvím ČUS jsme dostali grant na provozní činnost pro rok 2016 ve výši 
44.300,- Kč. I zde bylo provedeno řádné vyúčtování. 
 
     Na rok 2017 jsme podali 2 žádosti o dotace na MŠMT a to konkrétně: 
program IV    -  "neinvestiční dotace na provoz" a  
program VIII -  "sportovní činnost mládeže". 
      
     Město Třebíč v roce 2016 pokračovalo v rekonstrukci sociálních zařízení a šaten na 
sportovní hale. S dalšími pracemi se počítá i v letošním roce. Jedná se o rekonstrukci 
šaten a sociálního zařízení pro kuželnu. Práce by měli začít v červnu. Tato akce je plně 
v režii města Třebíče. Město Třebíč nás také požádalo o součinnost při vypracování 
posudku na zateplení sportovní haly. 
 




