
Zápis z valné hromady TJ Plzeň-Bílá Hora, o.s. konané dne 17.3.2011 
 
Přítomni: viz. prezenční listina 
 
Program jednání valné hromady: 
 

1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise 
2. Zpráva o činnosti TJ 
3. Zpráva o hospodaření 
4. Zpráva kontrolní a revizní komise 
5. Diskuse  
6. Usnesení 
7. Závěr 
 

1) Valnou hromadu zahájil a řídil předseda TJ Ing.Vlastimil Stehlík. 
Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem valné hromady, který byl členy TJ schválen. 
 
Volba mandátové komise – Ing.Chládek, p. Uhlíř  Valnou hromadou – schváleno 
Volba návrhové komise – J. Miklánek, p. Komorous  Valnou hromadou – schváleno 
 
2) Zpráva o činnosti  
Zprávu o činnosti přednesl Ing. Vlastimil Stehlík, viz. příloha zápisu. 
 
Valná hromada bere zprávu o činnosti na vědomí. 
 
3) Zpráva o hospodaření – zprávu o hospodaření přednesla V. Bláhová, hospodářka TJ, viz. příloha 
 
Zpráva o hospodaření byla valnou hromadou schválena. 
 
4) Zpráva kontrolní a revizní komise – zprávu přednesl P. Vacek (starší) 
Kontrola komise byla především zaměřena na ubytovnu, placení členských příspěvků, hospodaření 
s energií i s financemi. Dále byl kontrolován stav budov, vybavení a venkovní část areálu. Při měsíční 
kontrole dokladů bylo shledáno vše v pořádku. Jednotlivé místnosti byly vymalovány. Je třeba ještě 
dotáhnout sociální zařízení. Byla vymalována hala a provedlo se odvětrání oken v hale. V rámci možností 
je prováděna údržba. Omezilo se osvětlení při trénincích, je však možno rozsvítit plné osvětlení při 
soutěžích. Je třeba uvažovat o přebroušení parket ve staré tělocvičně. 
 
Ing. Stehlík poděkoval revizní komisi za odvedenou práci, kterou vykonávají zdarma. 
  
Zpráva mandátové komise – zprávu podal Ing. Chládek, z 20 pozvaných delegátů se valné hromady 
zúčastnilo 18 delegátů tj. 90 % a je usnášeníschopná. 
 
5) Diskuse 
J. Miklánek – připomněl, že je nutné číst pokyny na webových stránkách naší TJ, sem také nahlašujte 
nedostatky a závady. Upozornil na to, aby oddíly nohejbalu a volejbalu uklízely kůly. Do sprch a haly je 
zákaz vstupu bez přezůvek. Zavírat šatnu u venkovních hřišť. Po akcích si nezapomenout uklidit, jinak 
bude sankce. Při odpadnutí tréninkových hodin dát info a hodiny budou nabídnuty na webu. Navrhuji 
oddílu tenisu, aby si zřídil další kurt na hřišti fotbálku – téměř nevyužívané a neudržované. Na fotbálek 
se bude využívat hřiště volejbalu – Ž. Hlásit poškození objektu (např. rozbitá okna, prokopnutí dveří 
apod.). Nejsme jako oddíl pojištěni proti rozbití. Aktualizuji webové stránky, zveřejním informaci o 



oddílech. Sdělte nám váš nápad, jak využít pódium. Členské příspěvky vybírejte i od neaktivních členů ve 
výši 100,- Kč. 
 
Ing. Stehlík seznámil valnou hromadu s rozpisem brigád pro jednotlivé oddíly. 
 
L. Chodora – kdo bude hradit náklady za antuku na druhé hřiště pro tenis? 
 
Ing. Stehlík – antuku zaplatí TJ. Celá rekonstrukce bude hrazena z konta TJ. 
 
L. Chodora – dostala TJ nějaké dotace? 
 
Ing. Stehlík - Nedostala. 
 
Diskuse o příspěvcích TJ pro rok 2012: 
Ing. Stehlík - všichni členové zaplatí rovnou částku a k této částce ještě připlatí oddíl dle počtu 
přidělených hodin v hale, případně připlatí za hodiny navíc. Zaplatí se tak náročnost sportu – oddíl, který 
v hale víc trénuje. 
 
J. Miklánek – nelíbí se mi, že ASPV a RS využívají 1x týdně tělocvičnu a platí téměř stejně jako ti, co chodí 
víckrát týdně. Příklad: je základní příspěvek 300 Kč krát kolikrát týdně trénuj. Na rok tak zaplatí za každý 
další den v týdnu 500,- Kč (300 + 500 (1x hala ) + 500 (1x tělocvična) tj. 1300,- Kč ročně. 
 
p. Holšán – myslím, že je to velká administrativa a nedá se to podchytit ani uhlídat.  
 
pí. Úblová – ještě dělat čárky, hlídat to? To končím. Zastávám názor – platit paušálně. 
 
L. Chodora – z čeho ta změna příspěvků vzešla? 
 
Ing. Stehlík – nechceme razantně zvýšit příspěvky. 
 
P. Bílek – k stávajícímu systému placení členských příspěvků jsou výhrady? Myslím, že to funguje dobře. 
 
p. Holšán – informoval, že oddíl SK OK pořádá tábor dětí v Mýtě od 13.-16.7.2011 
 
6) Návrh na usnesení 
 
J. Miklánek - návrhová komise si dovoluje přednést ke schválení tento návrh na usnesení valné hromady 
TJ Plzeň-Bílá Hora, o.s. konané dne 17.3.2011: 
 

1. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti TJ za rok 2010 
2. Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření TJ za rok 2010 
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu KRK 
4. Všechny připomínky, které byly vzneseny na valné hromadě konané dne 17.3.2011 budou 

projednány a řešeny na výborové schůzi TJ 
 
Usnesení bylo všemi členy schváleno. 
 
7) Závěr 
Ing. Stehlík poděkoval všem přítomným na účast i diskusi. 
 
Zapsala: M. Ludvíková 


