Zápis z jednání z 29. a následně 30. VH LB-STO z.s. konané dne 14. 12. 2016
hotel Liberec, Šaldovo náměstí, Liberec
Jednání 29. VH bylo řádně svoláno na základě stanov, rozhodnutí OVV. Jednání bylo
oznámeno elektronickou poštou na mailové adresy uložené v databázi okresu.
29. VH zahájil z pověření OVV p. Langhamr a na úvod sdělil, že všem TJ/SK byly zaslány
podklady pro VH(pozvánka, jednací řád, kontrola usnesení z 28. VH, kopie daňového
přiznání za r. 2015, přehled TJ které nezaplatily členské příspěvky).
Následovala volba zapisovatele: Ing. Ulman, ověřovatele zápisu: p. Václava Severýna hlasování: 100% pro oba.
Následovala volba pracovního předsednictva - pp. Ing. Boháč, Langhamr – jako řídící, Ing.
Ulman. Hlasování: 100% pro.
Dále byl schválen program 29. VH dle zaslané pozvánky bez doplňků – hlasování: 100% pro.
Následovalo schválení jednacího řádu: schválen – 100%
Dalším bodem jednání bylo schválení komisí:
- mandátové ve složení. pí. Lepová Hana, jako předsedkyně a Ing. Petr Seifert.
- návrhové ve složení: p. Zahradník Petr, jako předseda a Milan Vágner
O složení komisí hlasováno společně – schváleno 100%
Řídící VH v dalším bodě programu sdělil, že kontrola usnesení byla předána před VH
v písemné formě a dotázal se na připomínky – bez připomínky.
Následovala zpráva mandátové komise, která konstatovala, že ze 136 pozvaných delegátů je
přítomno pouze 49 delegátů, což je 36,03% - a tím je VH neusnášení schopná!
Řídící VH v návaznosti na platné stanovy oznámil, že je možné svolat novou VH, vzhledem
k tomu, že je splněna základní podmínka = faktická účast delegátů je min. 25% což při účasti
49 delegátů je splněno.
Předložený návrh na svolání nové VH schválilo všech 49 delegátů, čímž byla splněna i druhá
podmínka, že pro svolání nové VH je min, 75 % přítomných delegátů.
Na návrh řídícího VH byl delegátům předložen návrh, aby projednané body 1 – 6 programu
platily i pro 30. VH – o tomto návrhu nechal hlasovat. Výsledek hlasování: 100% pro. VH se
pak řídila programem pro 29. VH.
Dalším bodem (č. 8) byla zpráva o činnosti organizace za minulé období. Předseda doplnil
zprávu o výsledky hospodaření organizace za r. 2015 i s odvoláním na zaslanou kopii DP za
r. 2015.
V závěru vystoupení navrhl, aby příští VH byla až v 3/2018, aby mohla logičtěji schvalovat
výsledky hospodaření za předchozí rok (v tomto případě za r. 2017). Pro schválení výsledků
za r. 2016 navrhnul, aby tato kompetence byla usnesením z VH udělena výkonnému výboru –
do 31. 3. 2017. O výsledku informovat sdružené subjekty.
Následně přednesl zprávu revizní komise Ing. Kračmar a konstatoval, že nebyly shledány
žádné závažné problémy – drobné nedostatky( př. chybějí razítko) byly odstraněny v průběhu
kontroly.
Tím byl uzavřen blok zpráv a informací k minulému období.
Úkoly organizace přednesl předseda organizace – problém financování je zásadním
problémem. Vzhledem ke skutečnosti, že není fakticky známá žádná zdrojová položka – těžko
lze sestavit nějaký rozpočet. Navrhnul, aby bylo VV uloženo do 31. 3. 2017 zpracovat
jednoduchý návrh rozpočtu ve vazbě na výsledky r. 2016, faktický zůstatek finančních
prostředků, dotační politiku LK a informace o financování ze strany ČUS.
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Informoval o novém informačním systému, který je zaváděn v ČUS, o novela stanov
z pohledu NOZ a připravovaných akcích(3-boj, vyhlášení sportovců. Filmový festival apod.)
V závěru své zprávy vyzval TJ k posílání nominací sportovců do ankety „nejúspěšnějších
sportovců okresu za r. 2016“ a k účasti na slavnostním vyhlášení, které se bude konat
31. 1. 2017 od 19.00 hod v aule budovy G, na Technické universitě v Liberci.
Následovalo projednání zásadního bodu – řešení důsledků neplacení členských příspěvků
sdruženými TJ/SK. Řídící VH požádal předsedu o uvedení problematiky a vysvětlení postupu
výkonného výboru.
Ten na úvod konstatoval, že valné hromady č. 26 a 28 stanovily výši příspěvku a termín
zaplacení. Usnesením z 28. VH bylo stanoveno, že TJ které nezaplatí příspěvky do 30. 4.
2016 budou vyškrtnuty.
K danému datu bylo cca 50% TJ, které usnesení nesplnily. Striktním dodržením a naplněním
daného usnesení bychom zásadně změnili velikost okresní organizace.
Proto VV rozhodnul o dalším působení na TJ s cílem minimalizovat počet neplatičů – což se
v konečném důsledku povedlo, jak o tom svědčí materiál, který byl delegátům před VH zaslán
mailem.
Přesto k dnešnímu dni je 22 TJ/SK, které přes řadu výzev nezaplatily členský příspěvek ani za
r. 2015, tak ani za r. 2016. Dále jsou 3 TJ, které zaplatily pouze za jeden rok.
Návrh VV je 22 TJ vyškrtnout okamžitě a 3 TJ dát šanci k doplatku do konce roku 2016.
K problematice se rozpoutala široká diskuse:
-p. Severýn(Sokol Víska): nevylučovat žádnou TJ
-p. Jalovičár(AFK N. Město): na aktivu OFS bylo sděleno, že TJ nemusí být členem okresní
organizace – což je možná důsledek. Znova vyzvat TJ a nechat doplatit do konce r. 2016.
-Ing.Škoda(Broumovská): navrhuje prodloužit termín splácení do 31. 3. 2017
Po dalších připomínkách a diskusi bylo, v souladu s jednacím řádem hlasováno o
protinávrzích v obráceném pořadí:
- návrh p. Škody: 17 pro – 28 proti – 4 zdrželi = návrh nebyl přijat
- návrh p. Jalovičára: 8 pro – 40 proti - 1 zdržel = návrh nebyl přijat
- návrh p. Severýna: o návrhu se nehlasovalo protože předkladatel s ohledem na
výsledky předchozího hlasování svůj návrh stáhnul
Do usnesení bude zahrnut původní návrh předkladatele.
V další diskusi:
- p. Marek Petr s dotazem na čerpání dotačních prostředků a výhodnost členství v okresní
organizaci - odpověděl předseda
- předseda informoval o možnosti pojištění přes Renomii se kterou uzavřel ČUS dohodu
Následovala zpráva mandátové komise, která konstatovala přítomnost všech 49 delegátů – tím
je 30. VH usnášení schopná.
Návrh na usnesení přednesl předseda návrhové komise p. Petr Zahradník. K navrženému
usnesení nebyly žádné doplňující návrhy a změny.
V hlasování bylo: 46 pro – 2 proti – 1 zdržel = usnesení bylo přijato.
Závěr VH provedl předseda Ing. Vladimír Boháč
Zapsal:
Ing. František Ulman, zvolený zapisovatel
Zápis ověřil:
Václav Severýn, zvolený ověřovatel
Liberec 14. 12. 2016
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