VALNÁ HROMADA SPOLKU

SK Ježci Heřmanův Městec, z.s.
středa 3. dubna 2019 – Multifunkční centrum Heřmanův Městec – 19:00

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
I.
Dne 3. dubna 2019 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 20. února
2019 svolavatelem Josefem Kozlem, předsedou spolku.

II.
Na programu jednání schůze byly tyto body:
1. Zahájení VH
2. Volba pracovního předsednictva
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba volební komise
5. Schválení programu VH 2019
6. Kontrola usnesení VH 2018
7. Zpráva předsedy SK o činnosti za uplynulé období
8. Zprávy o sportovní činnosti SK
9. Zpráva o hospodaření SK
10. Zpráva o činnosti kontrolní komise
11. Diskuse k předneseným zprávám
12. Změna sídla
13. Změna stanov
14. Schválení výše členských příspěvků na následující období
15. Informace k oslavám 20 let klubu
16. Informace k organizaci letního soustředění 2019
17. Přestávka
18. Volby předsedy a výkonného výboru
19. Zpráva volební komise
20. Usnesení VH SK
21. Různé
22. 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 a oddílové příslušnosti. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto
zápisu.
Členskou schůzi řídil předseda spolku Josef Kozel, který konstatoval, že v čase zahájení schůze je
přítomno 36 členů spolku s mandátem hlasu rozhodujícího (z 67 celkově), schůze tak byla
usnášení schopná.
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Valná hromada schválila jednomyslně postupovat dle platných stanov bez jednacího a volebního
řádu. Od roku 2015, kdy byly přijaty nové stanovy, jej striktně pro účely VH nevynucují. U bodu
18. tj. Volby předsedy a výkonného výboru pak VH schválila postupovat dle procedury schválené
před samotnou volbou.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pracovní předsednictvo VH určila tříčlenné a do jeho řad zvolila coby předsedajícího Josefa Kozla
a členy pracovního předsednictva Petra Mence a Kamila Mlejnka.
Za zapisovatele VH zvolila předsedu spolku Josefa Kozla, za ověřovatele zápisu pak Ondřeje Honka.
Volební komisi VH určila tříčlennou a do jejich řad zvolila coby předsedajícího Tomáše Macha a
členy volební komise Roberta Musílka a Lukáše Synka.
Předložený program jednání byl jednomyslně schválen.
Účastníci valné hromady byli seznámeni s přijatými usneseními VH 2018, která neuložila žádný
konkrétní úkol k plnění.
Vyhodnocení roku 2018 přednesl předseda spolku Josef Kozel. Její textová verze je coby příloha
součástí zápisu. Zpráva byla schválena bez výhrad.
Zprávy o činnosti přednesli trenéři jednotlivých týmů:
a. MUŽI A – Radek Böhm – označil rok 2018 za povedený. Došlo k rozšíření týmu,
stabilizaci kádru. Zmíněno bylo i společné soustředění, které však vzhledem
k pracovním povinnostem nenabídlo 100% účast stěžejních hráčů.
b. MUŽI B – Kamil Mlejnek – potvrdil filosofii, která je u tohoto týmu dlouhodobá, tzn.
důraz je kladen na zábavu a radost z hraní. Podařilo se i zde kádr rozšířit. V rámci krajské
ligy, kterou rezerva hraje patří k nejpočetnějším.
c. ŽENY – Šárka Mlejnková – ženy hrají systémem 3+1 a tak současná podoba kádru čítající
14 hráček je celkem dostatečná. Vyzvala však přítomné k osvětě o ženském hokejbale
a neustále probíhajících náborech, aby se kolektiv neustále rozšiřoval.
d. HCM – oddíly mládeže – Jiří Kozel – šéftrenér mládeže zhodnotil všechny kategorie od
extraligového dorostu po mikropřípravku. Upozornil na fakt, že jsme z tohoto pohledu
jedním z největších klubů v ČR, což je ocenitelné, nicméně velice náročné na práci
s mládeží a neustálou potřebu zapojení dospělých do výchovy nových hokejbalistů. Na
kvalitní práci se však odráží fakt, že jsou naši hráči nominováni do reprezentačních
výběrů mládeže. Extraligový dorost postavený na hráčích kategorie starších žáků je
schopen konkurovat v soutěži a hraje klidný střed tabulky, což je velice pozitivní.
e. ARÉNA JEŽKÁRNA – Petr Menc – zrekapituloval úpravy, kterými stadion v roce 2018
prošel. Doplněno byla nová buňka s WC a umyvadly, která slouží i pro veřejnost.
Docházelo k úpravám povrchu a nezbytné výměně svítidel. I přes investici do osvětlení,
která se šplhá do desetitisíců, nesplňujeme dle kontrolorů svazu podmínky pro hraní
utkání ve večerních hodinách.
Závěrem poděkoval předseda klubu všem trenérům, vedoucím mužstev a funkcionářům za práci
pro klub, přítomní si poté vysloužili velký potlesk všech delegátů.

9.

Předseda spolku Josef Kozel přednesl Zprávu o hospodaření za rok 2018, kde konstatoval splnění
cílů rozpočtu. Ztráta byla řízená vzhledem k zahájené rekonstrukci osvětlení sportoviště – Aréna
Ježkárna. Výsledek hospodaření je ztráta -89.718,00 Kč, kdy na straně příjmů spolek hospodařil s
částkou 831.010,00 Kč a na straně výdajů s částkou 920.728,37 Kč.
Valná hromada zprávu o hospodaření schválila jednomyslně a bez výhrad. VH dále rozhodla, že
ztráta rozpočtu 2018 bude kryta ze zisku let minulých. Zpracovatelem účetnictví a přípravou
daňového byla p. Zdena Kozlová. Daňové přiznání bylo podáno u FÚ Chrudim dne 25.3.2019, ke
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10.

11.

12.

13.

14.

stejnému datu byla FÚ vystaveno potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků.
Kontrolní komise byla ustanovena v roce 2015 a zvoleno složení: Josef Pešek (předseda), Petra
Mencová, Zdena Kozlová. Za uvedené období nepřijala žádný podnět k řešení, činnost tak byla
soustředěna na kontrolu primárních účetních dokladů jednotlivých oddílů, funkcionářů, správce
areálu a agendy mezd. V návrhu změny stanov je pak tato komise určena k vypuštění a všechny
kontrolní mechanismy nastaveny na činnost valné hromady spolku, coby orgánu nejvyššího.
V rámci DISKUSE byly probírány náměty na vylepšení činnosti materiálního vybavení oddílů a také
zázemí. Diskutována byla vize města přestěhovat hokejbalový stadion do srdce sportovního areálu
města v Lukách, kde by klub získal velké sportovní zázemí a také by byla řešena dostatečná
kapacita parkovacích míst pro hráče i diváky.
Předseda spolku seznámil s účelem a důvody změny sídla spolku, kdy bylo městem nabídnuto
zřízení klubovny, zázemí ve spolkovém domě. S ohledem na předpokládaný budoucí klubový vývoj
je to vnímáno jako posun pro klub a jeho funkcionáře. V klubovně by měly probíhat trenérské
rady, jednání výboru a školení klubových funkcionářů, především pak pracujících u mládežnických
týmů. Rada města Heřmanův Městec vydala klubu souhlasné stanovisko 26.11.2018. Nájemní
smlouvy byly uzavřeny a prostory předány k 1.3.2019. VH Jednomyslně schválila změnu sídla
spolku na adresu náměstí Míru 288, Heřmanův Městec.
Předseda spolku Josef Kozel seznámil účastníky VH s návrhem výkonného výboru na změnu
stanov spolku, která se týkala změny sídla spolku, zrušení orgánu SK kontrolní komise a doplnění
článků týkajících se evidence členské základny, coby reakce na nařízení EU (GDPR). VH změnu
stanov jednomyslně odsouhlasila.
Výše členských příspěvků na rok 2019 byla navržena jako shodná s výší členských příspěvků
schválených pro rok 2018, tj.:
a. Muži = 3000 Kč/rok
b. Ženy = 1400 Kč/rok
c. Dorost = 2000 Kč/rok
d. Žáci = 1500 Kč/rok
e. Přípravka a mladší = 1000 Kč/rok
U mládeže pak platí pravidlo, že výše příspěvků je dána nejvyšší kategorií, za kterou nastupuje.
Tzn. ač žák, když hraje dorosteneckou soutěž – úhrada příspěvků se vede jako dorostenec.

15.

16.

17.
18.

V roce 2019 oslavuje klub 20 let své existence. Výkonný výbor představil valné hromadě samotný
den oslav (sobota 22.6.2019 – 17:00-22:00) a v rámci diskuse přijal i náměty na propagaci a také
náplň slavnostního dne vč. pozvaných hostů. Součástí tohoto bodu bylo i představení budoucího
vývoje a možnosti nového zázemí klubu v lokalitě sídliště V Lukách, kde město Heřmanův Městec
připravuje systematické budování sportovní infrastruktury a počítá se stadionem a šatnami pro
hokejbal.
Informace o letním klubovém soustředění přednesl šéftrenér HCM Jiří Kozel (Lanškroun = srpen
2019). Osvětlil kapacitní důvody a zaměření na kategorii hráčů do 18ti let věku. Přihlášky se
provádí elektronicky pomocí formuláře tak, jak je zvykem z roků minulých. Dospělé kategorie
(muži, ženy) budou své letní přípravy řešit po skončení soutěží v červnu 2019.
Následovala přestávka na jednání s neformálními rozhovory k volbám do výkonného výboru
klubu.
Předseda spolku Josef Kozel seznámil přítomné s faktem, že mandát současného výkonného
výboru vyprší až v roce 2020, nicméně s ohledem na nově přijaté stanovy doporučil VH, aby
mandát současném výkonnému výboru zkrátila ke dni VH a zvolila VV nový s mandátem 2019 –
2024. VH tento postup jednomyslně schválila a dále rozhodla, že nově volený výbor bude
tříčlenný. Nominace do VH připravil původní výkonný výbor a to na pozici předsedy Josefa Kozla
a na pozici členů VV Petra Mence a Kamila Mlejnka. Vzhledem k tomu, že žádný jiný návrh z řad
VALNÁ HROMADA SK Ježci Heřmanův Městec, z.s. | stránka 3 z 5

19.
20.
21.

22.

účastníků VH nepadl, navrhl předsedající volbu aklamací dle předloženého návrhu VV. Valná
hromada pak jednomyslně schválila nové složení VV dle předloženého návrhu.
Předseda volební komise Tomáš Mach konstatoval, že volby proběhly srozumitelně a bez
komplikací a pogratuloval zvoleným k jejich mandátu vést klub.
Předsedající VH Josef Kozel přednesl návrh usnesení VH, které následně delegáti schválili jako
celek bez výhrad.
V rámci RŮZNÉHO navrhl Roman Jošt možný posun myšlenky lednového galavečeru hokejbalu
s vyhlašováním klubových cen. Jeho návrh byl přijat pozitivní a nově zvolený výbor připraví
možnou podobu a řešení.
Předseda SK Josef Kozel poděkoval všem přítomným za účast na VH, popřál hodně klubových
úspěchů a s heslem „S Ježkem v srdci“ jednání VH ve 20:22 ukončil.

V Heřmanově Městci dne 3. 4. 2019

Zápis pořídil: Josef Kozel

Ověřil: Ondřej Honek
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SOUBOR USNESENÍ
Valná hromada bere na vědomí:
▪
▪
▪
▪
▪

Zprávu o usnášeníschopnosti valné hromady
Kontrolu usnesení VH 2018
Zprávu předsedy o činnosti spolku
Zprávy trenérů a vedoucích mužstev o sportovní činnosti
Zprávu o činnosti Kontrolní komise

Valná hromada schvaluje:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Program jednání
Postup jednání bez specifikace jednacího a volebního řádu VH
Zprávu o hospodaření spolku v roce 2018 bez výhrad
Změnu sídla spolku na: náměstí Míru 288, Heřmanův Městec
Změnu stanov spolku
Veřejnou volbu Výkonného výboru a předsedy
Počet členů Výkonného výboru spolku na období 2019 – 2024 na 3

Valná hromada volí:
▪
▪
▪
▪

Pracovní předsednictvo VH: Josef Kozel (předsedající), Kamil Mlejnek, Petr Menc
Volební komisi VH: Tomáš Mach (předsedající), Robert Musílek, Lukáš Synek
Předsedu spolku Josefa Kozla
Členy Výkonného výboru: Petr Menc, Kamil Mlejnek

Valná hromada ukládá:
▪

Výkonnému výboru spolku zajistit zápis do spolkového rejstříku

V Heřmanově Městci dne 3. 4. 2019

Zápis pořídil: Josef Kozel

Ověřil: Ondřej Honek

VALNÁ HROMADA SK Ježci Heřmanův Městec, z.s. | stránka 5 z 5

