Valná hromada Tělovýchovné unie Brněnska
Zápis z valné hromady
konané ve čtvrtek 3.10.2019 v 16.00 hod. v zasedací místnosti sportovní haly MORENDA,Brno Vídeňská 9.
1. Zahájení
Slova se ujal předseda VV TUB Jiří Sýkora,přivítal delegáty TJ/SK a navrhl řízením valné hromady
ing.Miloše Vojtěcha. Po odsouhlasení návrhu se ing Vojtěch ujal slova.
2. Schválení programu a jednacího řádu
Proběhlo hlasování o schválení programu … 100% hlasů.
Proběhlo hlasování o schválení jednacího řádu … 100% hlasů.
3. Volba pracovního předsednictva
Ing Vojtěch navrhl pracovní předsednictvo v následujícím složení: za VV p. Sýkora, pí. Doležalová a
p.ing Vojtěch, za komoru TJ/SK p.Šeliga z FK Podolí, za sport. svazy p.Zycháček(OFS).
Pracovní předsednictvo bylo schváleno … 100% hlasů.
4. Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatelů zápisu
Byla zvolena mandátová komise s předsedou p.Hájkem (Sokol Pohořelice) a členy p.Šeligou (FK
Podolí) a p.Šťastným (SK Říčany) … 100% hlasů.
Byla zvolena návrhová komise s předsedou p. Němcem (Rebešovice) a členy p. Křížem (Čechie
Zastávka)a p. Smejkalem (Radostice) … 100% hlasů.
Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni pí. Kříž a p. ing. Vojtěch … 100% hlasů.
5. Zpráva předsedy o činnosti VV za uplynulé období
Předseda Jiří Sýkora seznámil VH s činností VV v prvním roce volebního období. S ohledem na
stále trvající nedostatek finančních prostředků po pádu SAZKY se VV scházel 1x za čtvrt roku.
Dále byla podána informace o stavu členské základny. K 31.12.2018
bylo registrováno 16.007 členů ve 112 sdružených TJ/SK. Všechny TJ/SK musely provést změnu
registrace a jsou převedeny pod krajské soudy jako spolky.
V únoru 2019 zorganizovala TUB ve spolupráci s městem Ivančice třetí ročník akce sportovec
okresu Brno-venkov 2018.
6. Zpráva o hospodaření
Paní Marta Doležalová přednesla zprávu o hospodaření TUB za uplynulé období a čerpání dotací
ČUS .
Celkové příjmy ………………………….. 429.478,- Kč, z toho dotace 300 tis. Kč.

Celkové výdaje …………………………. 378.715,- Kč,
z toho ty hlavní:
• Odměny z dohod …………. 212.400,- Kč
• Nájemné …………………….. 76.500,- Kč
Materiálové náklady ……. 12.160,- Kč
Dále zdůraznila požadavky související s poskytováním státních dotací a nutnost průběžného
doplňování IS ČUS tak,aby byly všechny údaje v něm uložené aktuální
7. Zpráva revizní komise
Zprávu RK přednesl předseda RK, p. Jaromír Řehořka . Provedené kontroly hospodaření nezjistily
žádné zásadní závady ve vedení účetnictví.Drobné závady byly na místě odstraněny. Předseda RK
se pravidelně zúčastňoval jednání VV TUB.
8. Diskuze.
V diskuzi vystoupil p. Zycháček (OFS), který kritizoval pozdní termíny vyplácení schválených dotací
a také pozdní informace o stavu žádostí o dotace (schválení nebo zamítnutí). K této kritice se
připojilo několik dalších účastníků včetně pí.Doležalové. Následně bylo požadováno doplnění bodu
do Usnesení z VH: VV TUB se ukládá zaslat písemné VV ČUS připomínku na pozdní vyřizování
dotací pro sportovce na MŠMT.
9. Zpráva mandátové komise
Slova se ujal p. Hájek a seznámil zúčastněné, že valné hromady se účastní 14 ze 112 pozvaných
TJ/SK. Vzhledem k počtu účastníků byla po 30ti minutách zahájena náhradní valná hromada,
která je tedy v souladu se stanovami TUB usnášeníschopná.
10. Zpráva návrhové komise
Předseda návrhové p. Němec přednesl návrh usnesení.
Následně bylo hlasováno o schválení předneseného usnesení VH. Usnesení z VH bylo schváleno
100% hlasů přítomných delegátů.
11. Závěr
Předseda Jiří Sýkora všem poděkoval za účast a hladký průběh valné hromady TUB.

Zápis ověřili:
Kříž Antonín
Ing. Vojtěch Miloslav

