
 

Zápis z výroční a volební členská schůze oddílu kopané TJ Baník Rtyně, dne 3.3.2018 

Přítomni: členové a hosté dle prezentační listiny 

Program:  

1. Zahájení 

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise  

3. Zpráva mandátové komise 

4. Zpráva o činnosti 2017 

5. Hodnocení týmů 2017 

6. Hospodaření 2017 

7. Plán činnosti 2018 

8. Návrh rozpočtu 2018 

9. Příspěvky 2018 

10. Diskuse 

11. Vyhodnocení nejlepších hráčů 2017 

12. Volba výkonného výboru na období 2018-2019 

13. Návrh a volba delegátů pro valnou hromadu TJ Baník 

14. Zpráva návrhové komise – usnesení 

15. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Zahájení a přivítání přítomných 

Předseda oddílu kopané Jaroslav Jeníček přivítal přítomné členy s pozvanými hosty a pověřil 

řízením schůze sekretáře oddílu Vladimíra Vasiljeva. 

2. Návrh a volba mandátové, návrhové a volební komise 

Návrh a volba členů komisí v následujícím složení:  

Dušan Brát a Jarda Jeníček – volební                   

Petr Garček a Pavel Středa - mandátová a návrhová 
 

Hlasování – pro 22 proti 0 zdržel se 0 
 

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

registrovaných 30 členů s právem hlasu. Podle prezenční listiny bylo prezentováno 22 členů 

s právem hlasovacím, 4 členové bez hlasovacího práva a 4 hosté. 
 

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

Hlasování – pro 22, proti 0, zdržel se 0. 

Nikdo program nedoplnil a program byl hlasováním schválen. 
 

3. Zpráva o činnosti VV  

Zprávu přednesl předsedající. 

- v úvodu zmínil, že po ukončení činnosti třech členů z původních deseti zvolených zbylo sedm 

ve složení Jaroslav Jeníček, Pavel Středa, Dušan Brát, Vladimír Vasiljev, Josef Garček, Milan 

Romančák a Bedřich Bareš. Bohužel, ani v tomto počtu se často nesešel a jen se utvrdilo, jakým 

omylem byla původní volba desetičlenného VV, jehož volebním období právě končí. Po 

zkušenostech se VV rozhodl do nového volebního období volit poloviční počet členů. Neshod 

se mezi členy VV od počátku volebního období řešilo až příliš, některé byly důvodem odejití 

členů. Za vším byla schována neschopnost věcné diskuse, kompromisů i komunikace 

- VV po celý loňský rok dodržel usnesení výroční schůze 2017 

- VV zajistil start v soutěžích pro jednotlivé kategorie, v soutěžích žáků pro U13 – U15 v 

souklubí s SK Sparta Úpice. 

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

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

posledních ročníků, turnaj mužů Rtyně cup potvrdil svou velice dobrou kvalitu z minulých 

ročníků a turnaj pro hráče nad 40 let, konaný jako 1.ročník Memoriálu Petra Tyla, určitě 

potvrdil smysl i účel konání. 

-VV uspořádal na základě pověření VV Královéhradeckého KFS 28.1.2017 v Orlovně turnaj 

ZHL výběrů OFS pro kategorie U10 a U11 a dne 28.9.2017 venkovní přebory výběrů OFS pro 

kategorii U11. Obě akce byly pořadatelsky vyhodnoceny KM Královéhradeckého fotbalového 

svazu jako nadstandardní, což je velice dobrou vizitkou do budoucna.  
 

Investice  

-  VV byla zajištěna dostupná údržba hrací plochy, svépomocí byly usazeny nové hliníkové 

brankové konstrukce 



-  Investovalo se do přestupů hráčů v kategorii mužů 

-  bezplatně se převedl z města Rtyně traktůrek TURBO CUT – investice do oprav (poděkování 

Bedřichu Barešovi za pomoc při uvedení do řádného technického stavu)   

 

Vlastní hráčská základna registruje k dnešnímu dni 63 aktivních hráčů, z nichž 11 hráčů 

aktuálně působí na hostování neboli časově omezené přestupy. V databázi IS FAČR má pod 

naším oddílem v současnosti aktualizované členství 79 členů.  

 

4. Hodnocení týmů                                                                                                                    

 Viz přednesené zprávy. 

  

 5. Zpráva o hospodaření 

Podrobná zpráva oddílu nemohla být předložena, jelikož nebyla ještě zpracována účetní 

uzávěrka spolku pro chybějící daňové doklady třetí strany (ČEZ).  Zveřejněné byly pouze 

odhadované údaje. Podrobná zpráva bude zveřejněna na valné hromadě TJ. 

 

6. Vyhodnocení nejlepších hráčů jednotlivých kategorií 

Mini přípravka – Tobiáš ŠEVERA  

Mladší přípravka – Lada VÝROSTKOVÁ   

Starší přípravka – Adam JIROUŠEK      

Mladší žáci – Petr KLUSÁČEK   

Muži –  Dušan BRÁT 

  

Zástupci VV předali Jiřímu Petrovi dárkový koš k životnímu jubileu (70 let).  

 

7. Plán činnosti v roce 2018 

• Od 6.1 2018 probíhají zmíněné halové turnaje. Opět potěšil turnaj mužů, který má 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. Zklamáním byla 

pouze menší návštěvnost na turnaji dospělých, kde jinde měli možnost diváci zhlédnou 

takovou hráčskou kvalitu v jednom místě. 

• Probíhají zimní přípravy pro soutěžní období jaro 2018 

• Plánuje se zajištění startů jednotlivých kategorií pro sezónu 2018/2019 s ohledem na 

počet potencionálních hráčů pro sezonu (mládež). 

 

8. Návrh investic a rozpočtu 2018 

Rozpočet na rok 2018 je koncipován jako vyrovnaný, celkové objemy příjmů a výdajů jsou 

navrženy v obdobné výši jako v roce 2017. Stěžejním zdrojem příjmů budou nadále dotace, 

nezanedbatelný podíl nesou oddílové příspěvky. V plánu je nutnost zapískování (60t) hrací 

plochy po jarní části soutěží a výměny zábradlí v levé části za hliníkové. (Dotace MŠMT) 
 

 

 

 

 



9. Příspěvky 2018  

Oddílové příspěvky pro 2018 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017, členský příspěvek v TJ 

se však dle usnesení valné hromady TJ z 17.3.2017 zvyšuje od 1.1.2018 o 50,-Kč.                  
 

10. Diskuze 

- V úvodu proběhl ústní návrh na doplnění kandidátní listiny do VV o M.Romančáka a jeho 

kandidátní návrh na předsedu B.Bareše, což odporovalo jednacímu řádu a pravidlům volby. 

Kandidovalo se pouze na členství ve VV, jehož noví členové si zvolí mezi sebou předsedu. Oba 

kandidáti byli zařazeni na kandidátní listinu. 

- Předsedající jako místopředseda TJ informoval o aktuálním průběhu dotace z MŠMT pro TJ.  

- Předsedající jako sekretář zmínil absolutní nedostatek členů pořadatelské služby při pořádání 

mistrovských utkání mužů a zkritizoval v tomto i nezájem členů VV, jmenovitě B.Bareše a 

M.Romančáka. B.Bareš reagoval, že je o to nikdo nepožádal, ačkoliv na schůzkách VV bylo 

několikrát zmíněno. 

- M.Romančák předal odměnu ze své osobní iniciativy trenérům mládeže P.Výrostkovi a 

J.Garčekovi.  

- J.Garček apeloval na budoucí práci nového VV s mládeží a zdůraznil nutnost lepší a důraznější 

spolupráce s SK Sparta Úpice, dále upozornil na nevyužití prostorů pro prezentaci oddílu 

v nové nástěnce na náměstí. 

- M.Romančák prezentoval svou představu práce s mládeží a požadavky rodičů úpických dětí 

na působení v kopané ve Rtyni. Sekretář oddílu na to reagoval, že vše se musí řešit během jarní 

části a vyřešit oficiálními přestupy spojené s patřičným odstupným pro SK Sparta Úpice.  
 

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. Za to všem, poděkoval. Poděkoval i 

hráčům za jejich snahu o co nejlepší výkony, a především zájem hrát v našem oddíle. 

Poděkoval i rodičům, zejména těm obětavcům, kteří pomáhají s dopravou dětí, ať na tréninky 

nebo zápasy. Velký dík patří samozřejmě i všem sponzorům, partnerům a fanouškům, za jejich 

přízeň. 
 

11. Volba výkonného výboru na období 2018-2019  

Z navržených kandidátů se o každém hlasovalo jednotlivě, ti s nejvyšším počtem hlasů se stali 

členy VV, kteří si na první schůzce zvolí předsedu. 
 

Navržení kandidáti a jejich volba: 

Jaroslav Jeníček                             pro 18   proti 0   zdrželi se 3 

Pavel Středa                                   pro 19   proti 0   zdrželi se 2 

Dušan Brát                                     pro 19   proti 0    zdrželi se 2 

Vladimír Vasiljev                           pro 18   proti 1    zdrželi se 2 

Petr Garček                                    pro 19   proti 0    zdrželi se 2 

Bedřich Bareš                                pro 14   proti 0    zdrželi se 7 

Milan Romančák                           pro  8    proti 2    zdrželi se 11 

 



Po volbě proběhla bouřlivá reakce nezvolených kandidátů. V reakci na ně nabídl sekretář 

oddílu V.Vasiljev svou funkci bezprostředně M.Romančákovi, z důvodu, aby se mohl přímo 

zúčastňovat schůzek jako člen VV, na což oslovený nereagoval, stejně tak nereagoval oslovený 

B.Bareš.   

12. Návrh delegátů a členů VV pro valnou hromadu TJ Baník, konanou dne 4.4.2018

Někteří navržení kandidáti z vedení přípravek odmítli delegaci, návrh přijmuli a do usnesení 

navrženi: Jaroslav Jeníček, Pavel Středa, Dušan Brát, Petr Garček, Roman Vasiljev, Václav Just 

a Vladimír Vasiljev.  

13. Zpráva mandátové komise - Návrh usnesení

Po přečtení návrhovou komisí nechal předsedající členské schůze hlasovat o následujícím 

usnesení: 

- Zprávu o činnosti a hodnocení celků 2017  

- Vyhodnocení nejlepších hráčů roku 2017 

- Plán činnosti na rok 2018 

- Rozpočet na 2018 

- Příspěvky na rok 2018 

- Volbu členů výkonného výboru pro období 2018 - 2019 

- Volbu delegátů na valnou hromadu TJ Baník 

Hlasování – pro 15, proti 1, zdržel se 5 

14. Závěr

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

za ukončenou. 

Zapsal Vladimír Vasiljev dne 3. 3. 2018 




