
Zápis z valné hromady TJ Plzeň-Bílá Hora,o.s. konané dne 21.3.2013 
 
Přítomni: Viz prezenční listina 
 
Program jednání valné hromady: 
 

1. Zahájení 
2. Volba komise mandátové, komise návrhové, komise volební 
3. Zpráva o činnosti TJ 
4. Zpráva o hospodaření 
5. Zpráva metodika TJ 
6. Zpráva kontrolní a revizní komise 
7. Diskuse  
8. Usnesení 
9. 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. 
 
2) Volba mandátové komise – Ing.Chládek          Valnou hromadou odsouhlaseno 
  
    Volba návrhové komise – J. Miklánek             Valnou hromadou odsouhlaseno  
 
Zpráva mandátové komise – zprávu podal Ing.Chládek, z 20 pozvaných delegátů se valné hromady 
zúčastnilo 18 delegátů tj. 90 %  účast a jsme usnášení schopné. 
 
 
3)  Zpráva o činnosti TJ 
Zprávu o činnosti přednesl  Ing.Vlastimil Stehlík. Viz příloha zápisu. 
 
Valná hromada bere zprávu o činnosti na vědomí. 
 
4) Zpráva o hospodaření – zprávu o hospodaření přednesla V. Bláhová, hospodářka TJ , viz příloha 
Zpráva byla všem přítomným k nahlédnutí. 
 
Zpráva o  hospodaření byla vlanou hromadou schválena. 
 
5) Zpráva metodika TJ – zprávu přednesl J.Miklánek, viz příloha zápisu 
 
6) Zpráva kontrolní a revizní komise – zprávu přednesl Stanislav Vaněček, viz příloha zápisu 
Kontrolní a revizní komise s výborem TJ spolupracuje, konzultuje případné připomínky a nedostatky.  
Provádí kontrolu dokladů, ubytovnu, venkovní zařízení. K ubytovně neshledala závady. Připomínka je 
k úklidu přízemní části chodby a umývárny.  
Hřiště a venkovní část jsou na dobré úrovni. Poděkování E. Martínkovi a P.Vackovi, st.za provedené 
montážní práce. 
 
Ing. Stehlík poděkoval revizní komisi za odvedenou práci. 
 
7)  Diskuse 
L. Chodora – dotaz, zda je pojištěn majetek TJ 
Ing.Stehlík – majetek pojištěn není. 
 
J.Donátová – připomínka k úklidu malé tělocvičny. 
 
 



8)  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 21.3.2013: 
 

1. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti TJ za rok 2012 
2. Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření TJ za rok 2012 
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu metodika a kontrolní a revizní komise za rok 2012 
4.   Všechny připomínky a úkoly pro výbor TJ, které byly vzneseny na VH konané dne        
      21.3.2013 budou projednány a řešeny na schůzích výboru TJ 
 

Usnesení bylo všemi členy schváleno. 
 
9) Závěr 

Ing. Stehlík poděkoval všem přítomným na účast i diskusi. 
 

Zapsala: M.Ludvíková 
 
 
Příloha: Zpráva metodika TJ 

 Zpráva KRK    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VH 21.3.2013 – zpráva metodika + ubytovna 

 

Ubytovna 

• ceny za ubytování jsou od 90 Kč/noc (sleva na základě žádosti výboru TJ) a běžná 

cena je 100 Kč/noc, ceny již dále není možné o mnoho navýšit vzhledem k cílové 

klientele ubytovny. Bohužel náklady na ubytovnu neustále rostou – ceny energií, 

odvod MÚ za ubytované, atd. 

• dochází k sezónním výkyvům počtu ubytovaných, průměr se pohybuje mezi 21-27 

ubytovanými za měsíc, víceméně jsou to již jen dlouhodobě ubytovaní 

• výměna linolea, malování pokojů 

• průběžně dochází k obměně ložního prádlo a výbor řeší výměnu skříní na pokojích 

 

Sportovní areál 

• platí provozní řády sportovišť, které jsou zveřejněny na webu 

• do malé tělocvičny je vstup povolen pouze v sálové obuvi (ne černá podrážka), 

branky na místo noste, nesedejte na branky 

• vedoucí družstva zodpovídá 

o za dodržování tréninkových hodin 

o zhasínání, nepořádek 

o závady, případně způsobené škody (poškození dveří, rozbití oken, 

apod.) je třeba ihned nahlásit paní Konderové, případně členům výboru. 

Opravu poškozeného majetku hradí družstvo! 

o po skončení tréninku je třeba zavírat šatnu u venkovních hřišť, zhasínat 

v hale a v tělocvičně; nohejbal, volejbal – úklid kůlů 

o badminton – úklid nepořádku po badmintonových míčcích 

• sprchy, tělocvična a hala – platí zákaz vstupu ve „venkovní“ a sportovní obuvi 

• po skončení jednorázových akcí a turnajů vedoucí družstva (organizátor) zodpovídá 

za úklid sportoviště, šaten a sprch – v případě nepořádku budou účtovány náklady 

za mimořádný úklid 

• metodikovi je třeba nahlásit jednorázové akce s dostatečným předstihem včetně 

požadavků na šatny – bude se účtovat pronájem 

• skříňky – do konce dubna je třeba všechny používané skříňky označit, neoznačené 

budou vyklizeny 



• jednorázové akce (sportovní utkání) pořádané v hale navrhuje výbor zpoplatnit: 

o jednorázový poplatek (viz. ceník za jednorázové akce) - 500,- Kč 

o oddíl může požádat o "odpuštění" poplatku při splnění všech 

následujících bodů: 

� účast delegátů za příslušný oddíl na VH 

� 2x za rok účast vedoucího oddílu (případně jeho zástupce) na 

schůzi výboru TJ a přednesení zprávy o činnosti oddílu, termíny 

rozpisu schůzí výboru TJ jsou na webu 

� min. 10 členů příslušného družstva musí mít zaplacené roční 

příspěvky v plné výši 

� příslušný oddíl musí mít aktivní mládež (nestačí tedy pouze 

zaplatit 100 Kč např. za 5 členů v kategorii dětí a mládeže a 

vykazovat je jako neaktivní členy) 

 

Různé  

• příspěvky 

o formulář na příspěvky musí být odevzdaný vždy s kontaktem na 

vedoucího (telefon, e-mail) 

o příspěvky lze zaplatit převodem na účet TJ pod variabilním symbolem 

= první část rodného čísla (před lomítkem); při zadání příkazu k úhradě 

do zprávy pro příjemce uveďte zkratku oddílu a jméno vedoucího 

(např.: "NOH Novák Karel") 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 



V Plzni dne 21.3.2013 
 
Zpráva KRK  
 
Činnost KRK byla zaměřena především na kontrolu a stav vnitřního i venkovního areálu, 
vlastních budov, včetně provozu ubytovacího zařízení a jednotlivých technologických celků. 
 
Vnit řní část: 
 

- technické a technologické zařízení je pravidelně kontrolováno, udržováno a 
v předepsaných periodách revidováno odbornými servisními organizacemi, či 
kvalifikovanými podnikajícími fyzickými osobami s platnými osvědčeními a 
oprávněními pro provozovanou činnost. 

- jednotlivé prostory jsou postupně a v navržených termínech rekonstruovány a 
obnovovány. Veškeré připomínky a návrhy, nejen ze strany výboru a KRK, ale i 
samotných členů oddílů jsou na výborových schůzích evidovány. Při jejich řešení se 
upřednostňuje jejich závažnost a pochopitelně finanční náročnost.   

- ubytovna - účetní stav byl ve stanovených termínech kontrolován a KRK neshledala 
rozporů.  

- malá tělocvična a hala jsou v udržovaném stavu. Poslední kontrolou bylo zjištěno, že 
spojovací materiál (vruty), zajišťující upevnění dřevěného obkladu a dřevěných krytů 
výklenků s radiátory, jsou na některých místech nedotažené a vyčnívají tak do 
prostoru. Hrozí tím nebezpečí, spojené se zachycením a následným poraněním. 

 
Upozorňujeme všechny členy oddílů, kteří využívají prostory tělocvičen, aby dbali na 
pořádek a například odnášeli prázdné PET lahve do přistavených a určených odpadních 
nádob. Rádi bychom apelovali na resort správce o důkladnější úklid podlahy v sociálním 
zázemí sprch a toalet, určených především pro sportovce malé tělocvičny a venkovních 
hřišť, aby bylo docíleno maximální čistoty a hygieny. 

 
Venkovní část: 
 
Venkovní areál je v dobrém stavu. Vnější strany objektů, zařízení a ostatní jiné vybavení 
odpovídá stáří a je poplatné technickým možnostem době vzniku. Stav je pravidelně 
udržován, inovován a opravami každoročně zlepšován.  

- Hřiště : brigády oddílů jsou na přidělených místech prováděny v odpovídající kvalitě. 
Mimo jiné byly provedeny částečné opravy a úpravy okolí prostoru hřiště volejbalu 
žen, kde se počítá především s opravou nevyhovujících diváckých laviček.  

- Byly provedeny obnovovací nátěry (např. uhelna a střecha nad venkovním skladem) a 
údržbou navazující výměna a instalace nefunkčních nebo chybějících zařízení, aby tak 
bylo dosaženo odpovídajícího technického stavu.  

- Stromy a okolí : je naplánováno omlazení stromů v reálu TJ a okolí je průběžně 
zajišťováno v rámci brigád a ostatních údržbových prací. 

 
Závěrem bychom  rádi vyzdvihli práci celého výboru TJ, který se snaží veškeré vzniklé i déle 
trvající problémy řešit a svou iniciativou se zasluhuje o dobré jméno TJ. 
V neposlední řadě chceme poděkovat jmenovitě panu Vackovi a panu Martínkovi, kteří se 
podílejí svou pracovitostí, řemeslným uměním a organizačními schopnostmi na údržbě celého 
areálu TJ. 
Za členy KRK děkujeme za pozornost. 


