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Z á p i s 

z výroční valné hromady TJ Sokol Staré Hradiště, z.s. konané dne 24. března 2016 ve Starém Hradišti 

 
Výroční valnou hromadu svolal výbor TJ Sokol Staré Hradiště, z.s. pozvánkami členům spolku 
s uvedeným programem: 
1. Zahájení 
2. Zpráva výboru o činnosti za uplynulé období 
3. Zpráva o hospodaření 
4. Zpráva kontrolní komise 
5. Schválení změny názvu spolku 
6. Schválení sídla spolku 
7. Schválení změny stanov spolku 
8. Volba výkonného výboru 
9. Volba kontrolní komise 
10. Schválení členských příspěvků na rok 2016 
11. Návrh činnosti a akcí na rok 2016 
12. Návrh usnesení 
13. Závěr  
 
k bodu 1. 
Jednání zahájil v 18 hod. a řídil předseda Martin Maxa. Úvodem konstatoval, že je dle prezenční 
listiny přítomno 48 členů z celkového počtu 71 a členská schůze je schopna se usnášet. Přednesl 
návrh programu. Program byl bez připomínek schválen 48 hlasy, proti 0, zdržel se 0. 
Zapisovatelem byl schválen Pavel Vrátil, pro 48, proti 0, zdržel se 0. 
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Mára a Stanislav Novotný, pro 48, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení přednese Lubomír Bašta, pro 48, proti 0, zdržel se 0. 
k bodu 2. 
Zprávu o činnosti za rok 2015 přednesl místopředseda Lubomír Bašta. Zpráva v písemné formě je 
přiložena k zápisu. Vznesené dotazy byly zodpovězeny v diskuzi. Zprávu o činnosti vzala členská 
schůze na vědomí bez připomínek. 
k bodu 3. 
Zprávu o hospodaření přednesl Petr Mára. Zpráva byla schválena bez připomínek a je v písemné 
formě přílohou zápisu. Pro 45, proti 0, zdržel se 3. 
k bodu 4.  
Zprávu kontrolní komise přednesl Martin Skuček. Zpráva byla schválena bez připomínek a je 
v písemné formě přílohou zápisu. Pro 45, proti 0, zdržel se 3. 
k bodu 5. 
Změnu názvu spolku přednesl Pavel Vrátil. Nejdříve zdůraznil nutnost uvést název spolku do souladu 
s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku a zapsání do spolkového rejstříku u 
Krajského soudu v Pardubicích. Nový název TJ Sokol Staré Hradiště, z.s. byl schválen pro 48, proti 0, 
zdržel se 0. 
k bodu 6. 
Sídlo spolku bylo navrženo na adrese: Staré Hradiště 98, nemovitost je ve vlastnictví spolku. 
Vzhledem k využívání nemovitosti nájemcem pro jiné účely je navržena i doručovací adresa Na 
Kratinách 99, 533 52 Staré Hradiště. Pro 48, proti 0, zdržel se 0. 
k bodu 7.  
Navržené změny stanov spolku jsou v souladu s předchozími schválenými změnami názvu a sídla 
spolku a jednotlivá znění jsou upravena v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb, občanského 
zákoníku. Připomínky a dotazy byly zodpovězeny v diskuzi. Konečný návrh byl schválen s účinností od 
24.3.2016, pro 48, proti 0, zdržel se 0. 
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k bodu 8. 
Výroční valná hromada projednala návrh výkonného výboru spolku na období 2016-20. 
Dle návrhu byl zvolen výkonný výbor spolku ve složení 

1. předseda Martin Maxa, nar. 25.10.1967, bydliště Javorová 237, Staré Hradiště 
2. místopředseda Lubomír Bašta, nar. 1.5.1963, bydliště Prodloužená 234, Pardubice, 

administrátor a sekretář fotbalového oddílu, zodpovědný za archivaci dokumentů spolku 
3. člen Petr Mára, nar. 8.10.1961, bydliště Hradiště na Písku 17, Staré Hradiště, pověřěn 

správou rozpočtu, koordinátor investic a udržby nemovitého majetku 
4. člen Stanislav Novotný, nar. 25.1.1963, bydliště Staré Hradiště 124, správce movitého 

majetku a kordinátor činnosti mládežnických družstev 
5. člen Pavel Vrátil, nar. 13.1.1948, bydliště Staré Hradiště 149, administrátor, správce webu 

klubu, pověřen evidencí ČUS a autodopravy klubu 
Předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat jménem spolku a to každý samostatně. Výkonný 
výbor může v některých záležitostech pověřit jednáním jménem spolku i jiného člena výkonného 
výboru. Zápisem změn do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Pardubicích byl pověřen 
místopředseda Lubomír Bašta. 
Návrh byl schválen pro 46, proti 0, zdržel se 2. 
k bodu 9. 
Výroční členská schůze projednala návrh na kontrolní komisi spolku na období 2016-20 a zvolila do 
funkce 

1. Předseda Martin Skuček, nar. 22.3.1975, bydliště Brozany 89, Staré Hradiště 
2. člen Ing. Petr Blažek, nar. 10.8.1963, bydliště K Parku 453, Staré Hradiště 
3. člen Miloš Hrnčál, nar. 6.7.1944, bydliště Na Hledíku 272, Staré Hradiště 

Návrh byl schválen pro 45, proti 0, zdržel se 3. 
k bodu 10. 
Člen výboru Petr Mára přednesl návrh na členské příspěvky na rok 2016 ve výši 500,- Kč pro aktivní 
sportovce starší 18-ti let, 200,- Kč pro členy mládežnických družstev mladší 18-ti let a členy starší 18-
ti let zajišťující chod spolku. Návrh byl zdůvodněn zvýšenými náklady a nejistými dotacemi. Dosud 
nám nebyly potvrzeny žádosti o dotace  z obce, proto musíme zajistit provoz z vlastních prostředků a 
nepočítáme s žádnou oslavou 80-ti let založení fotbalu v obci. Pokud nechceme omezit počet 
soutěžních družstev, musíme zajistit příjmy vlastními prostředky. 
Na návrh Václava Oulického byla hranice mládeže posunuta na 19 let (dorost). Návrh byl schválen.  
Členský příspěvek byl schválen pro 44, proti 0, zdržel se 4. 
k bodu 11. 
Místopředseda přednesl návrh činnosti a akcí na rok 2016. V diskuzi byly doplněny akce výročního 
charakteru a plán činnosti byl schválen, pro 48, proti 0, zdržel se 0.  
Zároveň byl schválen rozpočet na rok 2016, pro 48, proti 0, zdržel se 0. 
Písemné vyhotovení plánu činnosti a rozpočtu jsou přiloženy k zápisu. 
k bodu 12. 
Návrh usnesení členské schůze jako souhrn všech hlasování k jednotlivým bodům přednesl Lubomír 
Bašta. Usnesení bylo schváleno, pro 48, proti 0, zdržel se 0. 
k bodu 13. 
Závěrem poděkoval předseda přítomným za účast a jednání valné hromady v 19,45 hod. ukončil. 
 
Zapsal: Pavel Vrátil 

………………………………………………………………. 
předseda 

 
 
              ………………………………………………..                                     ………………………………………………. 
                            ověřovatel                                                                              ověřovatel 


