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Zápis z VH TJ Sokol Milovice                         
 

 

 

 
 
 

Dne: 10.10.2021 Místo:  TJ Sokol Milovice 

Návrh zápisu: Návrhová komise Zapisovatel: Tomáš Chromec 

Účast výboru: Olivie Rubášová, Tomáš Chromec, Petr Kovařík, Petr Kovařík 

Účast kontrolní komise: Honza Vaněček, Renata Fučíková, Přemysl Lazecký 

Účast členů jednoty: Celkem 36 

Program VH: 
 

1. Úvod 
2. Volba zapisovatele 
3. Volba návrhové komise 
4. Volba mandátové komise 
5. Zpráva o členské základně 
6. Zprávo o hospodaření jednoty v r. 2020 
7. Zpráva Kontrolní komise 
8. Zpráva o rozpočtu 2021 
9. Plán akcí pro rok 2021/2022 
10. Brigády 
11. Diskuze 
12. Závěr 

 

  Pověřen: Hlasování: 

1.Úvod 

V 19,15hod byla valná hromada TJ Sokol Milovice usnášení-
schopná v počtu 36 dospělých členů jednoty, tj. 36 hlasů   

 

Úvodem pověřen 
jednatel Tomáš 
Chromec 

Ano: 36x   

2.Volba zapisovatele 

Zapisovatelem VH byla navržena Olivie Rubášová, která odmítla 
návrh a převzal Tomáš Chromec 

      Tomáš Chromec 
Ano: 35x 

Ne: 1x 

3.Volba návrhové komise 

Návrhová komise zvolena ve složení Roman Šmíd, František 
Schwann, Petr Beran 

      Roman Šmíd, Fanda 
Schwann, Petr 

Beran 

 Ano: 35x 

 Zdržel se: 1x 

4.Volba mandátové komise 

Mandátová komise byla navrhována ve složení Radim Hrubý, 
Jakub Müller, Jožka Černý 

     Radim Hrubý, Jaku 
Müller, Jožka Černý 

      Ano: 36x 
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5.Zpráva o členské základně 

V roce 2020 měla jednota registrováno celkem 260 členů z toho 
175 dětí, 85 dospělých 

V roce 2021 registrovala jednota celkem 293 členů z toho 186 
dětí a 103 dospělých 

Nutnost získávání r.č. při přihlášení člena vzhledem k novému 
registračnímu systemu ČOS do rejstříku. V současné době 
chybí u 90 členů r.č., ČOS zpracovává již zrealizování 
elektronické členské průkazky včetně elektronických 
známek, registrace nových členů již možné online systémem 

Olivie Rubášová      Ano: 36x 

6.Zpráva hospodaření v r. 2020 

Tělocvičná jednota SOKOL Milovice vykazuje za rok 2020 
výsledek hospodaření v celkové výši  -141.964,31 Kč. 

Z toho zisk doplňkové činnosti (zejména příjmy z pronájmů) činí 
83.238,- Kč. Zhoršený výsledek hospodaření vznikl 
financováním četných oprav a nákupem sportovního vybavení, 
došlo tím ke zkvalitnění hlavní činnosti organizace. 

Opravy realizovány v celkové výši 168 tis. Kč, 

Nákup drobného majetku ve výši 157 tis. Kč 

Zhoršený výsledek hospodaření byl financován z nerozdělených 
zisků minulých let, stav účtu 932.00 – nerozdělený zisk minulých 
let ke dni 31.12.2020 činil 444.698,82 Kč, po úhradě zhoršeného 
výsledku hospodaření za rok 2020 tento účet vykazoval hodnotu 
302.734,51 Kč, v podstatě se jedná o úspory z let předchozích a 
měly by sloužit ke zkvalitnění vlastní činnosti v letech 
následujících, tak jako v roce 2019 a 2020. 

Organizace v průběhu roku 2020 financovala svoji činnost 
zejména z následujících zdrojů : 

– členské příspěvky – 317.967,- Kč 
– dotace provozní Město Milovice  - 276.700,- Kč 

– jednorázová dotace na akci Město Milovice – 21.700,- Kč 
– příspěvky Župa Barákova – 53.730,- Kč 
– příjmy z pronájmů – 108.950,- Kč 
– dotace Covid Sport NSA – 4.500,- Kč 
– nadační příspěvek NROS – 20.000,- Kč 
– dotace MŠMT MŮJ KLUB – 134.200,- Kč 

– ostatní a jiné výnosy – 17.214,78 Kč 
– přijaté dary – 8.000,- Kč 

Výnosy celkem činily  962.961,78 Kč  

V roce 2020 byl pořízen následující investiční majetek   
Hřiště pro plážové sporty v hodnotě 220.625,- Kč, z toho činila 
investiční dotace od Města Milovice 140.000,- Kč, zbývajících 
80.625,- Kč bylo financováno z vlastních zdrojů organizace a do 
nákladů se promítá formou odpisů  

Olivie Rubášová Ano: 36x 

7.Zpráva kontrolní komise 

Zpráva předsedy kontrolní komise Jana Vaněčka: „Nebyly 
shledány žádné pochybnosti při kontrole účtování a 
hospodaření za období leden 2020 – prosinec 2020“ viz. 
Přiložená zpráva KK 

Jan Vaněček Ano: 36x 

8. Přehled rozpočtu 2021        Olivie Rubášová 
Ano: 35x 

Zdržel se: 1x 

Aktuální sledování rozpočtu 2021 ke dni 10.10.: na účtu je 422,-
Tis. Kč, v pokladně 37092,-Kč. 

Provozná dotace města byla hrazena městem ve výši 298tis. Kč, 
aktuálně splněno čerpání v částce 300 163,-Tis Kč a je ještě 
třeba dočrpat následující: 

Cestovné v částce 12960,-Kč 
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Ostatní sportovní náčiní v částce 13071,-Kč 

Časomíra v částce 40000,-Kč (již objednáno) 

Malování sokolovny v částce 19772,-Kč  

Obložení v částce 80tis Kč 

Spravování www v částce 3tis Kč (již objednáno) 

Dotace MŠMT Agentura Sport ještě zbývá dočerpat 177tis Kč –  

Již objednáno 2x ping pong stůl v ceně 30200,-Kč 

Bude zakoupeno a schváleno: dresy florbal v částce 44 tis Kč, 

Dresy minivolejbal, dresy všestrannost a stojany badminton, síť, 
nový CD pro kruhový trenink a cvičení s dětmi, ostatní sportovní 
náčiní pro oddíly mládeže 

9. Plán aktivit 2021/2022        Olivie Rubášová Ano: 36x 

28.10. Běh republiky s AFK – schůze v úterý 12.10. od 19hod 

4.12.   Trojkový turnaj volejbalu – organizuje Terezka Vorlová 

17.12. Sokolské Šibřinky v sále nad pizerií Pat Mat 

t.b.a. Turnaj minivolejbalu 

unor/2022 Den prevence (bude organizováno jako župní akce) 

spolupráce s AFK – větší akce 2x do roka 

  

10. Brigády Výbor Jednoty 

Ano: 33x 

Ne: 3x 

Zdržel se: 3x 

Plán termínů brigád viz. Příloha na Q1,Q2,Q3,Q4/2022 

Přesný datum určitých brigád bude vždy na webu a 
komunikován vedoucím oddílů, kteří jsou zodpovědní za sdílení 
v rámci svého oddílu s časovým předstihem. 

Kalendář by měl být známý minimálně měsíc před plánovaným 
termínem brigády.  

Povinnost každého dospělého členy TJ je odpracovat 10hodin za 
rok a v případně neodpracovaných hodin se odevzdává 
příspěvěk v částce 100,-Kč/hod 

  

11. Diskuze 

Je potřeba přelajnovat podlahu a přidat lajny pro minivolejbal a 
obnovit znak včetně úpravy podlahy. 

      Olivie Rubášová  

Nákup nebo výroba skířněk na míru do nářaďovny včetně 
rozšíření prostoru pro nářadí a cvičební pomůcky, stojany na 
žíněnky a udržování pořádku (odpovědnost každého 
vedoucího oddílu po ukončení vlastní TJ).  – rozšíření 
nářaďovny bude zařazeno do brigád a projektu pro žádost o 
dotaci v roce 2022, letos již prostředky a časová kapacita 
nejsou. 

       Renata Fučíková, 
Honza Vaněček, 
Roman Šmíd, 
Veronika Šurcová 

 

Zrušení sobotní hodiny boxu a přesun na neděli (FITBOX ženy) 
       Gusta Chreno a 

Monika Maláčová 
 

Rozšíření sokolovny, nedostačující prostory v souvislosti 
s kontinuálním růstem členské základny a potenciálem dětí, 
mládeže i dospělých. Příprava a zpracování návrhu projektu 

       Tomáš Chromec  

 


