VALNÁ HROMADA SPOLKU

SK Ježci Heřmanův Městec, z.s.
pátek 27. února 2015 – Multifunkční centrum Heřmanův Městec – 19:00 – 21:00

I.
Dne 27. února 2015 se uskutečnila řádná valná hromada spolku "SK Ježci Heřmanův Městec, z.s." (dále
jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolaná dne 22. ledna 2015
svolavatelem Josefem Kozlem, předsedou spolku.

II.
Na programu jednání schůze byly tyto body:
1. zahájení a soupis listiny přítomných, schválení jednacího a volebního řádu VH, volba pracovního
předsednictva, volba mandátové a volební komise
2. zpráva o činnosti klubu v roce 2014,
3. zpráva o hospodaření klubu za rok 2014,
4. rozpočet klubu na rok 2015,
5. změna stanov klubu,
6. volby do výkonného výboru a kontrolní komise klubu,
7. plán činnosti klubu v roce 2015,
8. diskuse,
9. závěr.

III.
1.

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a jsou řádnými členy spolku, se zapsali do listiny přítomných
a podepsali k údaji o svém jménu, kontaktech a bydlišti. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto
zápisu.
Členskou schůzi řídil předseda spolku Josef Kozel, který konstatoval, že v čase zahájení schůze je
přítomno 29 členů spolku s mandátem hlasu rozhodujícího (z 54 celkově), schůze tak byla
usnášení schopná.
Předložený program jednání byl jednomyslně schválen.
Valná hromada schválila jednomyslně předložený jednací a volební řád VH.
Pracovní předsednictvo VH určila tříčlenné a do jeho řad zvolila coby předsedajícího Josefa Kozla
a členy pracovního předsednictva Radka Böhma a Petra Mence.
Za členy mandátové a volební komise VH zvolila Ondřeje Honka, Jiřího Kozla a Ondřeje Macha.

2.

Vyhodnocení roku 2014 přednesl předseda spolku Josef Kozel. Její textová verze je coby příloha
součástí zápisu. Zpráva byla schválena bez výhrad.

3.

Předseda spolku Josef Kozel přednesl Zprávu o hospodaření za rok 2014, kde konstatoval splnění
cíle ziskového rozpočtu z důvodu rytí ztráty z let minulých. Ztráta byla poslední roky řízená
vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci sportoviště – Aréna Ježkárna. Výsledek hospodaření je zisk
259.639,33 Kč, kdy na straně příjmů spolek hospodařil s částkou 898.887,43 Kč a na straně výdajů
s částkou 639.248,10 Kč.
Valná hromada zprávu o hospodaření schválila jednomyslně a bez výhrad. VH dále rozhodla, že
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zisk rozpočtu 2014 bude použit na pokrytí ztráty z let minulých. Zpracovatelem účetnictví a
přípravou daňového přiznání byla pověřena p. Zdena Kozlová.
4.

Valná hromada schválila předložený rozpočet na rok 2015 v ziskovém znění + 105.000 Kč na
pokrytí ztráty z let minulých. Navržený rozpočet je ve střízlivém znění na straně příjmů 595.000 Kč
a na straně výdajů ve výši 490.000 Kč.
Zpracovatelem účetnictví a přípravou daňového přiznání byla pověřena p. Zdena Kozlová.

5.

Vzhledem k Novému občanskému zákoníku, platnému od 1. 1. 2014 schválila Valná hromada
aktualizaci stanov včetně úpravy názvu klubu na SK Ježci Heřmanův Městec, z.s. z původního
názvu SK Heřmanův Městec, o.s.
Valná hromada uložila nově zvolenému Výkonnému výboru, aby v součinnosti s ČUS Chrudim
provedl zápis do spolkového rejstříku.

6.

Členská schůze rozhodla jednomyslně o veřejném způsobu volby Výkonného výboru a Kontrolní
komise spolku na období 2015 - 2020. Členská schůze rozhodla o volbě 5 členného Výkonného
výboru spolku. Z následné veřejné debaty bylo navržen Josef Kozel na předsedu spolku a čtyři
další kandidáti za člena Výkonného výboru, všichni s kandidaturou veřejně vyjádřili svůj souhlas.
Předsedou a členy VV spolku byli jednomyslně zvoleni:
 Předseda: Josef Kozel, Jarkovského 57, Heřmanův Městec
 Člen VV: Robert Musílek, Heřmanského 732, Heřmanův Městec
 Člen VV: Petr Menc, Jiráskova 774, Chrudim
 Člen VV: Kamil Mlejnek, Na Šancích 1179, Chrudim
 Člen VV: Miloš Švadlenka, U Bažantnice 775, Heřmanův Městec
Kontrolní komise byla po krátké debatě zvolena následovně:
Za členy Kontrolní komise spolku byli jednomyslně zvoleni:
 Člen KK: Josef Pešek, V Lukách 955, Heřmanův Městec
 Člen KK: Zdena Kozlová, Jiráskova 793, Chrudim
 Člen KK: Petra Mencová, Jiráskova 774, Chrudim
Po krátké pauze vzala VH na vědomí, že Kontrolní komise zvolila ze svého středu za předsedu
Josefa Peška. Mandát komise je rovněž na období 2015 – 2020.

7.

Z všeobecné diskuse všech přítomných byl na návrhy jednotlivých členů spolku stanoven a
jednomyslně schválen plán činnosti na rok 2015:
 Muži A: 2.NHbL jaro + účast na ČP 2015 + nová sezóna 2015 – 2016 dle výsledků jara
 Muži B: KHbL jaro + nová sezóna 2015 – 2016
 Ženy: VČ přebor 2015 (účast na MČR v tomto roce ne) + turnaje (vč. pořádání v HM)
 Mladší žáci: MČR MŽ
 Přípravka: přebor + účast na MČR v Hodoníně
 Minipřípravka: přebor + účast na MČR dle stavu hráčů v květnu
 Mikropřípravka: přebor
 Hobby tým: pravidelná činnost – snaha vytvořit turnaj neregistrovaných
 STADION: důraz bude kladen na opravu šaten a zázemí
 Obnova Ježčího dne coby celoklubové akce
 Penalty hokejbal 2015 – odděleně od Ježčího dne
 Soustředění: Lanškroun 2015 (13. – 16. 8.)
 CELOROČNÍ NÁBOROVÉ AKCE
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8.

V diskusi byla zmíněna opětovně potřeba rozšiřování členské základny spolku. Jednotlivé
příspěvky se nesly v duchu poděkování dobrovolným funkcionářům klubu – zejména pak věnující
se mládeži.
Zmíněna byla rovněž absence trenérů u týmů mužů i žen, to by měl být jeden z úkolů pro nový
VV.
Vzhledem k propagaci klubu v médiích byli zvoleni zástupci jednotlivých týmů odpovědní pro
zpracování podkladů pro web klubu a nejbližší média (zpravodaj města, Noviny Chrudimska, atp.):
Radek Böhm – muži A, Ondřej Honek – muži B, Edita Musilová – ženy, Jiří Kozel a Miloš Švadlenka
– mládež.

9.

Předseda spolku Josef Kozel na závěr poděkoval všem účastníkům a jednání valné hromady v čase
21:00 ukončil.

V Heřmanově Městci dne 27. 2. 2015

Zápis pořídil: Josef Kozel

Ověřil: Robert Musílek
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SOUBOR USNESENÍ
Členská schůze bere na vědomí:




Zprávu o usnášeníschopnosti členské schůze
Zprávu o činnosti spolku
Informaci nově zvolené Kontrolní komise spolku o ustanovení funkce: Josef Pešek – předseda

Členská schůze schvaluje:















Program jednání
Jednací řád VH
Volební řád VH
Zprávu o činnosti za rok 2014
Zprávu o hospodaření spolku v roce 2014 bez výhrad
Použít zisk rozpočtu 2014 na krytí ztrát z let minulých
Zpracovatele účetnictví za rok 2014 Zdenu Kozlovou
Rozpočet spolku pro rok 2015
Zpracovatele účetnictví pro rok 2015 Zdenu Kozlovou
Stanovy spolku
Veřejnou volbu Výkonného výboru a Kontrolní komise spolku
Počet členů Výkonného výboru spolku na období 2015 – 2020 na 5
Plán činnosti na rok 2015
Zástupce týmů pro styk s médii: Radek Böhm – muži A, Ondřej Honek – muži B, Edita Musilová
– ženy, Jiří Kozel a Miloš Švadlenka – mládež

Členská schůze volí:






Pracovní předsednictvo VH: Josef Kozel (předsedající), Radek Böhm, Petr Menc
Mandátovou a volební komisi VH: Ondřej Honek, Jiří Kozel, Ondřej Mach
Předsedu spolku Josefa Kozla
Členy Výkonného výboru: Robert Musílek, Petr Menc, Kamil Mlejnek, Miloš Švadlenka
Členy Kontrolní komise: Josef Pešek, Zdena Kozlová, Petra Mencová

Členská schůze ukládá:




Výkonnému výboru spolku v součinnosti s ČUS Chrudim zajistit zápis do spolkového rejstříku
Výkonnému výboru dbát na výchovu trenérů a jejich ustanovení u všech týmů klubu
Členům spolku po dobu roku 2015 dbát na rozšiřování členské základny

Členská schůze pověřuje:



Zdenu Kozlovou přípravou Daňového přiznání za rok 2014
Zdenu Kozlovou přípravou Daňového přiznání za rok 2015

V Heřmanově Městci dne 27. 2. 2015

Zápis pořídil: Josef Kozel

Ověřil: Robert Musílek
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