
 

Výroční členské schůze TJ Baník Rtyně, oddílu kopané konaná dne 18.3.2017 

Přítomni: členové a hosté dle prezentační listiny 

Program:  

1. Zahájení 

2. Volba mandátové a návrhové komise  

3. Zpráva o činnosti 2016 

4. Hodnocení týmů 2016 

5. Hospodaření 2016 

6. Vyhodnocení nejlepších hráčů 2016 

7. Plán činnosti 2017 

8. Návrh rozpočtu 2017 

9. Příspěvky 2017 

10. Návrh delegátů pro valnou hromadu TJ Baník 

11. Diskuse 

12. Zpráva mandátové a návrhové komise – usnesení 

13. Závěr 
 

1. Zahájení a přivítání přítomných 

Předseda oddílu Jaroslav Jeníček přivítal všechny přítomné členy a hosty a pověřil řízením 

schůze sekretáře oddílu Vladimíra Vasiljeva.  

2. Návrh a volba mandátové a návrhové komise 

Byl proveden návrh a volba členů komisí v následujícím složení:  

Pavel Středa předseda komise, Petr Garček a Dušan Brát - mandátová a návrhová komise 

Hlasování – pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 

Předsedající seznámil účastníky s programem výroční schůze a požádal o případné doplnění. 

Nikdo program nedoplnil a program byl hlasováním schválen. Hlasování – pro 17, proti 0, 

zdržel se 0. 
 

3. Zpráva o činnosti  

Zprávu přednesl předsedající. 

- Nově zvolený desetičlenný VV se z počátku scházel ve složení Jaroslav Jeníček, Pavel Středa, 

Dušan Brát, Vladimír Vasiljev, Jiří Petr st., Petr Garček, Josef Garček, Milan Romančák st., Aleš 

Bernard a Bedřich Bareš, podle potřeb docházela pokladní Věra Turková. Postupem času se 

v součinnosti začaly objevovat povážlivé trhliny. Ukázalo, jak velkým omylem byl zvolení takto 

mnohočlenného VV. A budiž to ponaučením do příštích volebních období. Dnes je jasné, že 

bude třeba volit nižší počet, ideálně v počtu 5 členů. Stalo se totiž běžnou praxí, že i když 

s řádnou omluvou, ale i bez jakýchkoliv omluv, se neúčastnili členové, působící především u 

mládeže. Pozdější argumenty, že to bylo většinou z důvodů neshod a rozporů s názory 

ostatních členů VV nelze akceptovat. Za vším lze hledat pouze neschopnost věcné diskuse a 

základní komunikace. Jediným aktivním členem z řad vedení mládeže byl Josef Garček. Jeho 



pomoc a ochota při pořádání akcí je příkladná, a to nejen při halových turnajích. Řady VV začaly 

řídnout již vloni. V září 2016 požádal o uvolnění ze schůzek (zdravotní důvody) Jiří Petr st., 

nadále však s VV jako správce hřiště úzce spolupracoval. Daleko větší ztrátou je čerstvá 

rezignace Petra Garčeka z důvodů avizovaných VV.  Zaslouží velké poděkování za vykonanou 

práci a víru, že se v budoucnu ještě k činnosti vrátí. Dnes byla doručena rezignace člena VV 

Aleše Bernarda, z důvodů osobních. Nechť jsou rezignace výzvou pro všechny, kteří zájem o 

činnost ve VV nejeví a ani na veřejnosti jako členové nevystupují.   
 

- VV po celý rok dodržel usnesení výroční schůze 2016, zejména pak rozpočtové položky.  

- VV zajistil start v soutěžích pro jednotlivé kategorie, v soutěžích mládeže ve věkových 

kategorií U5 – U13 v souklubí s SK Sparta Úpice 

- VV  v zimní přestávce 2016/17 uspořádal sedm halových turnajů v rámci 11. ročníku seriálu 

„Sportem proti drogám“. Mládežnické turnaje byly pokračováním kvalitní úrovně posledních 

ročníků a důkazem toho bylo i opětovné svěření pořadatelství od KM Královéhradeckého KFS 

pro turnaj ZHL kategorií U10 a U11. V neděli 19.3.2017 se koná poslední turnaj seriálu 

v kategorii pro starší pány nad 40 let, jako uctění památky kamaráda a dlouholetého člena 

Petra Tyla, který předčasně vloni opustil naše řady. 
 

Investice  

-  VV byla zajištěna dostupná údržba hrací plochy, 

-  VV rozhodl ke konci roku 2016 o zakoupení páru bezpečných velkých branek (43000), které 

akčně zprostředkovala Nadace Královéhradeckého KFS (sleva 28000 Kč) 

 

Hráčská základna registruje k dnešnímu dni 18.03.2017 60 aktivních hráčů, z nichž 11 hráčů 

aktuálně působí v okolních klubech na časově omezené přestupy. V databázi IS FAČR má pod 

naším oddílem v současnosti aktualizované členství 67 členů. 

 

4. Hodnocení týmů                                                                                                                    

Viz přednesené zprávy. 

  

 5. Zpráva o hospodaření  

Zpráva se týká účetního období roku 2016. Byly zrekapitulovány příjmy i výdaje. Celková 

bilance roku 2016 vykázala zisk výši 29 671,44 Kč, při rozpočtovém příjmu 502 026,00 Kč a 

rozpočtových výdajích 472 354,59 Kč.  

 

6. Vyhodnocení nejlepších hráčů jednotlivých kategorií 

Mini přípravka – Jiří Kábrt 

Mladší přípravka – Michal Bernard  

Starší přípravka – Vojta Čížek      

Mladší žáci – Jaroslav Trávnička   

Muži – Jaroslav Jaroš  

  

Zástupci VV předali dar O.Rosovi (dárkový koš k životnímu jubileu 80 let) a odměnu Věře 

Turkové. 



7. Plán činnosti 2017 

• Od 7.1 2017 probíhali zmíněné halové turnaje. Návštěvností a doposud nejlepší úrovní 

potěšil turnaj mužů, který postupně získal velké renomé v kraji. Veřejnost měla možnost 

vidět na jednom místě řadu velice kvalitních hráčů z řad dospělých, ale i fotbalových talentů 

z nejvyšších mládežnických soutěží. 

• Na základě pověření VV Královéhradeckého KFS jsme v 28.1.2017 v Orlovně uspořádali 

turnaj ZHL výběrů OFS pro kategorie U10 a U11. Akce byla vyhodnocena KM 

nadstandardně, což byl úspěch po loňských neshodách. Mohla by tak být zárukou pro 

další pořadatelská období.   

• Začaly zimní přípravy jednotlivých týmů pro soutěžní období jaro 2017 

• Plánuje se zajištění startu jednotlivých kategorií pro sezónu 2017/2018 s výhledem na 

spolupráci s kluby v mládežnických kategoriích. 
 

8. Návrh rozpočtu 2017 

Rozpočet na rok 2017 je koncipován jako vyrovnaný, celkové objemy příjmů a výdajů jsou 

navrženy v obdobné výši jako v roce 2016. Stěžejním zdrojem příjmů budou dotace, 

nezanedbatelný podíl ponesou oddílové příspěvky. Poměrnou část přinese podíl z pronájmu 

restaurace. Významnou část pokryjí i sponzorské dary.   
 

9. Příspěvky 2017  

Oddílové příspěvky pro 2017 zůstanou ve stejné podobě z roku 2016, pouze u mládeže 

v případě působení v krajských soutěžích bude po dohodě a analýze nákladů provedena 

úprava.                 
  

10. Diskuze 

Dotaz Vojtěcha Čížka na přestavbu kabin. Odpověděl Vladimír Vasiljev. Dotace na přestavbu 

budovy zázemí fotbalového hřiště nebyla doposud poskytnuta, rozděleno bylo 438 mil. na 50 

projektů. O investiční dotaci žádalo 1206 žadatelů proti minulým 246. Má být rozděleno ještě 

350 mil. z rozpočtu státu. Dále byly tlumočeny další podané dotační tituly, které doposud 

nebyly naplněny.  

Další diskuzní příspěvky nebyly. Diskuzi ukončil přesedající s konstatováním, že je si vědom 

toho, že ne všechno je aktuálně ideální a že ne vše se podaří tak, jak bychom si my nebo jiní 

představovali. Ale děláme vše v rámci svých možností. Je to práce, kterou děláme zdarma a ve 

svém volném čase. Za to všem, poděkoval. Poděkoval i hráčům za jejich snahu o co nejlepší 

výkony a zájem hrát v našem oddíle. Poděkoval i všem rodičům, zejména těm obětavcům, kteří 

pomáhají s dopravou dětí, ať na tréninky nebo zápasy. Velký dík patří samozřejmě i všem 

sponzorům, dárcům a fanouškům, za jejich přízeň a trpělivost. 
  

11. Návrh delegátů pro valnou hromadu TJ Baník, konanou dne 18.3.2016 

Do usnesení navrženi: 

Václav Just, Jaroslav Jeníček, Pavel Středa, Vladimír Vasiljev, Dušan Brát, Josef Garček, Petr 

Garček a Roman Vasiljev.  
 

 

 

 

 



12. Zpráva mandátové komise

Mandátová komise oznámila, že je schůze usnášení schopna. Oddíl má v současnosti 

registrovaných 31 členů s právem hlasu. Bylo pozváno 22 členů, podle prezenční listiny bylo 

evidováno 17 členů s právem hlasovacím, 4 členové bez hlasovacího práva a  8 hostů. 

13. Návrh usnesení

Předsedající členské schůze dal hlasovat o následujícím usnesení: 

- Zprávu o činnosti a hodnocení celků 2016  

- Zprávu o hospodaření za rok 2016 

- Vyhodnocení nejlepších hráčů roku 2016 

- Plán činnosti na rok 2017 

- Rozpočet na 2017 

- Příspěvky na rok 2017 

- Volbu delegátů na valnou hromadu TJ Baník 

Hlasování – pro 16, proti 0, zdržel se 1. 

14. Závěr

Předsedající poděkoval všem za pozornost a účast, a prohlásil členskou schůzi oddílu kopané 

za ukončenou. 

Zapsal Vladimír Vasiljev dne 18. 3. 2017 




