
Zápis	z	valné	hromady	volejbalu	konané	30.	3.	2016	v	18:00	

Valná hromada zahájena v 18 h, vzhledem k nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů jednání zahájil
předseda oddílu Pavel Racek v 18:30 v souladu se stanovami TJ za účasti 10 členů.

Program

Přítomni podle prezenční listiny (příloha č. 1)

Zapisovatel: Pavel Racek

1. Informace z výboru TJ (viz zápisy na webu)

a. Informace  o  hospodaření  TJ  v  roce  2015,  které  je  vzhledem  k  dotacím  MČ vyrovnané.
Proběhla oprava topení, WC, postupně se zatepluje Tesko-barák, zateplila se kancelář
fotbalu, některé místnosti byly vymalovány.

b. Žádosti o granty MČ podala  TJ  v  3/2016.  Pokračují  práce na projektu víceúčelové haly,
projekt hotový, připravuje se výběrové řízení na zhotovitele i provozovatele, ve výboru
pro výstavbu je za TJ Slávek Honzík.

c. 13.  4.  2016  v  17:30  je  nevolební  Shromáždění  delegátů TJ  Sokol  Řepy  (volební  až
v r. 2019), máme dle počtu členů 7 mandátů, za volejbal jsou z účastníků VH delegováni
Lenka M., Pavel R., Eva N., Marek M. sen., Olda Č., Denisa H. a Jana J.

d. Proběhla obsáhlá diskuse o poskytování osobních údajů ČUS (s argumentací uvedenou
v e-mailové korespondenci) a o rozhodnutí výboru TJ navýšit členské příspěvky tomu,
kdo osobní údaje odmítne poskytnout. Souhlas s poskytnutím osobních údajů musí být
jednoznačně dokumentován, vedoucí družstev dostali podklady, do VH je ale nikdo
nedodal. Dále se řešila otázka oprávnění výboru TJ upravit výši oddílových příspěvků
podle poskytování osobních údajů. Účastníci valné hromady odsouhlasili návrh usnesení:

· Člen oddílu volejbalu, který nechce poskytnout osobní údaje ČUS bude od
sezóny 2016-2017 platit oddílu volejbalu navíc 500 Kč/rok.

· Proti: 2 (Pavel. R., Eva. R.), zdržel se: 0, pro: zbytek – usnesení bylo schváleno
většinou účastníků VH.

e. Pro evidenci členů pro potřeby ČUS je nutný internetový přístup zodpovědné osoby.
Nabídku přijala Věra S., která bude odpovídat za aktuálnost údajů a zaručí smazání všech
údajů těch členů, kteří souhlas nedali.

· VH schvaluje Věru S. jako člena zodpovědného za vedení databáze ČUS.

http://sokol.sokolrepy.cz/?page_id=37


· Proti: 0, zdržel se: 0, pro: všichni – usnesení bylo schváleno většinou účastníků
VH.

f. V souvislosti se změnou legislativy se musí TJ Sokol Řepy transformovat ve Spolek dle
zákona nejpozději 1. 1. 2017 a na Shromáždění delegátů TJ musí být schváleny nové
stanovy. Vedoucím družstev byl zaslán návrh stanov a byl předložen VH. Nikdo neměl
doplňující nebo pozměňující návrhy.

· VH schvaluje stanovy v uvedeném znění.

· Proti: 0, zdržel se: 0, pro: všichni – usnesení bylo schváleno většinou účastníků
VH.

2. Informace o činnosti oddílu volejbalu (zpráva za uplynulé období Pavel Racek, viz příloha č. 6)

a. Počet členů oddílu volejbalu dle VIS je aktuálně 97, z toho 66 aktivních (licence PVS)
+hráči na hostování.

b. V soutěžích PVS 7 družstev.

c. Kromě mistrovských soutěží i zimní soutěž žen, 3 týmy v AVL a turnaje.

d. Pořádané domácí halové turnaje: Narozeninový Míly Hrdiny (22), Memoriál Vlasty
Pöschlové (9) a Memoriál Zdeňka Neužila (14) proběhly v termínech po domluvě se
Slávkem Honzíkem a na příští rok je ve spolupráci s SK Španielka Řepy opět plánujeme.
Plánované letošní akce na kurtech a soustředění:

· 21. 5. 2016 – nohejbal MČ Řepy,

· 28. 5. nebo 12. 6. 2016 – antukové mixy – Memoriál Mirka Ejema (5) organizace
Pavel a Jana,

· ? 2016 – nohejbalový turnaj – organizuje A. Gründl,

· 21. 6. 2016 – závěrečná, podpis přihlášek do dalšího ročníku,

· ?  2016 debly (15) – organizace David a Zuza,

· 20. 8. – 27. 8. 2016 soustředění Pecka.

e. Rekonstrukce kurtů a okolí z prostředků MČ ani z grantu Magistrátu HLMP v roce 2016
neproběhne. Plán na rekonstrukci kurtů včetně zázemí je vypracován od jara 2014,
projektovou dokumentaci přepracoval v r. 2015 David Jansík. Žádost o grant byla v roce
2016 zamítnuta a rada MČ podpoří TJ pouze spoluúčastí na grantovém projektu.

f. Opakovaně byly v uplynulé sezóně poškozeny kurty a majetek TJ, areál nebyl zajištěn.
Byla navázána komunikace se správcem Sokolovny – KC Průhon a došlo k dohodě



ohledně využívání přístupu k Sokolovně přes volejbalové kurty, tak aby se zamezilo
poškození plochy a ostatního majetku. MČ zajistila ochranné sítě u budovy sokolovny. TJ
vznese požadavek oddílu volejbalu na rozšíření těchto sítí severozápadním směrem.

g. Žádost mužů D na změnu hracích dní byla vyřešena dohodou vedoucích družstev MC
a MD. MC souhlasí s přestupem do M3A v ročníku 2016-2017, MD v předstihu před
závěrečnou upřesní, zda na změně hracích dní trvají.

h. Tréninky mužů se dle usnesení vedoucích družstev z r. 2014 rozdělují podle účasti na
tréninku v poslední sezóně,  přednost  je  tedy  v  pořadí:  MC,  MA,  MB  a  MD.  Paralelní
trénink  vyhovuje,  od  19h  MA-MC  a  MB-MD.  Požadavek  na  tělocvičny  platí  ve  stávající
podobě, pokud MA v souvislosti s kombinací soutěží antuka-přebor a tréninky na
Španielce neupřesní do závěrečné jinak.

3. Platby příspěvků:

a. Pravidla pro platby a osvobození od plateb příspěvků jsou přílohou stanov oddílu.

b. Z důvodu způsobu přidělování finančních prostředků z MČ (grantový program) požaduje
výbor TJ zaplacení oddílových příspěvků za dané období v co nejkratším termínu. VH
volejbalu navrhla a schválila usnesení:

· Změna termínu plateb příspěvků:

o podzimní  příspěvky  =  oddílové  1250  Kč +  TJ  250  Kč +  hráčské  licence
svazu 200 Kč + zálohu na brigády 400 Kč (dle stanovených pravidel) do
31.8.,

o jarní příspěvky = oddílové 1250 Kč+ TJ 250 Kč do 28.2.,

· Proti: 0, zdržel se: 0, pro: všichni – usnesení bylo schváleno všemi účastníky VH.

c. Poděkování vedoucím družstev za předčasné zaplacení jarních příspěvků před
stanoveným termínem na základě prosby výboru TJ. Aktuálně zaplatila všechna družstva
kromě mužů B. Vedoucí MB, který dle stanov zodpovídá za platby, má vůči oddílu dluh
z  jara  a  podzimu  2015  celkem  3  400  Kč a  oddíl  nemá  nástroj,  jak  dluhy  vymáhat.  Dle
stanov oddílu volejbalu má vedoucí družstva rozsáhlá práva a tomu odpovídající
povinnosti, oddíl ale nemá účinné nástroje při jejich neplnění a ve stanovách TJ jedinou
sankcí vyloučení z TJ Sokol Řepy. Aktuální změna termínu plateb příspěvků zlepší pozici
vedoucích družstev vůči neplatícím členům (kdo jim včas nezaplatí, toho nedají na
soupisku), neoprávněné přidávání hráčů, kteří neplní povinnosti vůči volejbalovému
oddílu  a  nemají  tak  oprávnění  startovat  za  TJ  Sokol  Řepy,  to  ovšem  neřeší,  proto  bylo
členy VH navrženo a schváleno usnesení:

· Vedoucímu družstva, který nemá splněné povinnosti vůči oddílu, nebude při
přihlašování družstva do soutěže přiznáno oprávnění k sestavení soupisky ve



VIS a toto právo bude přiděleno jinému členovi výboru oddílu volejbalu, dokud
důvody nepominou.

· Proti: 0, zdržel se: 0, pro: všichni – usnesení schválili všichni účastníci VH.

d. Brigádné 400 Kč na sezónu vybírají vedoucí družstev s podzimními příspěvky a posílají na
stejný účet spolu s příspěvky, vedoucí družstva musí mailem ohlásit upřesnit Evě
Neužilové, že se jedná o „brigádné“ – viz údaje na webu. Evidenci udržuje správce kurtů,
mimořádné brigády je nutno hlásit e-mailem na marek.m@volny.cz
a sokolrepy@volny.cz , na pozdější reklamace nelze brát ohled.

e. Požadavky na tělocvičny

· Muži tělocvična Socháňova – stejné požadavky jako v sezóně 2015/2016 - úterý
a čtvrtek. Pronájem říjen-polovina dubna.

· ženy stejné požadavky jako v sezóně 2015/2016 , 4,5 h/týden, do 15. 4., pro ženy
C, které mají v zimně soutěž, tréninky navíc ve Španielce dle smlouvy z r. 2015 se
Slávkem Honzíkem, SK Španielka Řepy.

4. Různé

a. 30. 4 je turnaj v Braníku (muži i  ženy) a 16. 4. na Klamovce (muži).   Domácí turnaj před
sezónou pořádat nebudeme. Další informace jsou na webu.

b. Soutěž začíná dohrávkami z podzimu 26. 4. Řádné termíny soutěže končí 21. 6., termín
závěrečné je poslední kolo 21. 6. 2016 cca od 20h.

c. Přihlášky do soutěže musí být připraveny na závěrečné k podpisu a odeslání. Přihlášky
rozešle vedoucím družstev předseda v dostatečném předstihu, MD upřesní požadavek na
hrací dny do konce května.

d. Nutno odvézt vybavení ze ZŠ Socháňova po 15.4. (Malinkovič).

e. Venkovní WC v restauraci Sokol pro ženy bylo zrušeno, nezbývá než požádat rozhodčí
o prodloužení mezisetové pauzy.

f. Rozpis hřišť na webu a nástěnku + 1x v hospodě byl poskytnut dnes.

g. Brigády: první již 31.3. kácení stromu ve spolupráci s hasiči ve 13h! Povolení ÚMČ Praha
17 je zajištěno, podmínkou je do roka vysadit v areálu nový stromek a fotku zaslat na
odbor životního prostředí Ing. Hrdličkové (Jaroslava.Hrdlickova@praha17.cz). Další 5.4. a
7.4. od 17h, Marek zajistí kontejner na bioodpad.

Konec schůze

mailto:marek.m@volny.cz
mailto:sokolrepy@volny.cz
mailto:Jaroslava.Hrdlickova@praha17.cz?subject=Sokol%20%C5%98epy%20-%20vysazen%C3%BD%20strom%20za%20pok%C3%A1cen%C3%BD%2031.3.2016


Další informace pro členy oddílu :

a. Rozpočet (plán rozpočtu na příští herní sezónu viz příloha č. 5. Hospodaření za účetní rok
2015 a výhled na rok 2016 viz příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4)

b. Informace o předběžném návrhu rozpočtu oddílu - budou se z něj hradit licence družstev
pro 7 družstev, náklady na rozhodčí, náklady na údržbu hřiště (energie, voda, antuka,
vápno, apod.), sítě, (počítadla, míče), příspěvky na dresy, příspěvek na soustředění
(1 500 Kč na družstvo).

c. Z rozpočtu se nehradí licenční poplatky hráčů, poplatky za přestupy, registrace, apod.

d. V roce 2016 je plánován nákup dresů: muži A, příspěvek 9000 Kč (další roky: MD, MB, ŽC,
MC, ŽA, ŽB)

e. Platby za nesplnění brigád předchozí herní sezóny budou součástí příjmů oddílu volejbalu
a hráč na soupisce musí zálohu na brigády uhradit znovu. Přeplatek při odpracování
brigády zůstává na další sezónu. Při odchodu z oddílu záloha propadá.

f. Pokud chtějí vedoucí využít k platbě licenčních poplatků hráčů účet TJ, peníze je nutno
poslat nejpozději 20.8.2015 na 226037156/0300, v.s. 301202 (účet oddílu volejbalu ve
VIS) s označením družstva v poznámce (seznamem členů na e-mail: sokolrepy@volny.cz).
Platby pak zajistí předseda oddílu.

g. Veškeré přestupy, hostování a registrace se platí rovněž na účet 226037156/0300, v.s.
301202 (vlastníkem je Lenka) ve VISu v minimálním předstihu 3 pracovních dní (zpoždění
bankovních převodů ve VIS).  Údaje najdete na webu.

Zapsal 30.3.2016:

Předseda oddílu volejbalu  Pavel Racek

mailto:sokolrepy@volny.cz

