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Členská schůze č. 3  TJ Sokol Vrchoslavice konaná dne 25.7.2012 
v 19:30 kancelář pí. Šarekové 

 
 
Zahájení sch ůze  

 
1. Přivítání nové členky výboru Evy Zmeškalové – zvolena na VH  
 
Současný stav výboru TJ Sokol Vrchoslavice :  
 

- Dan Svačina 
- Jarča Adamcová 
- Broňa Žáčková 
- Dáda Svačinová 
- Dagmar Šareková 
- Eva Bašková 
- Eva Zmeškalová 

 
Současný stav KK:  čl. 7 odstavec 7.8 stanov ČOS 
 

- Dušan Svozilek 
- Mira Hrab čík 
- František Králík 

 
 
2. informace o obdržení dotace z OL kraje ve výši 40 000Kč. - dotace z Olomouckého 
kraje na opravy, které se nemusí navyšovat z vlastních zdrojů. Je nutné provést a 
vyúčtovat opravy, na které jsme žádaly finanční prostředky počátkem roku. Platba faktur 
musí být provedena přes běžný účet jednoty. 
 
Úkol:  realizovat   Z: D. Svačina 
  vyúčtování a proplacení faktur do 5.12.2012  Z: D. Šareková 
 
3. informace o žádosti na grant na rok 2012 –příspěvek na úhradu vyšších registračních 
poplatků. Zaslat do 10.9.2012 na župní kancelář - e-mail: sokol.zupapv@volny.cz  
 
Úkol:  vyvěsit na web jako aktualitu pro případ zájmu našich oddílů  Z: D. Svačinová 
  informovat oddíl kopané že na web jsme umístili formulář žádostí Z: B. Žáčková 
 
4. informace o pozastaveném programu 133510 na MŠMT – Žádost se bude podávat 
znovu na rok 2013 ve stejném znění (napsat již nové číslo účtu) 
 
Úkol:  aktualizovat žádost a podat na MŠMT  do 30.9.2012  Z: D. Svačina 
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5. informace o zůstatku na účtu a hospodaření – hotovost bude vybrána a předána pí. 
Šarekové než bude vše s fotbalisty vyřešeno a vypořádáno. 
 
Úkol: převést veškeré platby na nový účet  Z: D. Šareková 
 oficiálně informovat obec Vrchoslavice o novém bankovním spojením Z: J 
 Adamcová 
 zrušit bankovní účet v ČS K 31.8.2012 informovat fotbalisty Z: D. Šareková 
 
6. informace o dotaci z obce – bylo vyhověno žádosti o dotaci na opravu okapů a 
východní stěny sokolovny ve výši 40 000Kč což je 50% spoluúčast realizace bude 
zahájena v srpnu 2012 
 
Úkol:  realizovat a připravit vyúčtování akce včetně rozpisu a zaslat na obec Z: D. 
Svačina 
  
7. informace o přidělení dotace z MŠMT  ve výši 20.110 Kč - Dotace z MŠMT na 
provoz sokoloven tj. plyn, vody, elektřina popř. dřevo musí být navýšeny z vlastních 
zdrojů nejméně o 30%. Všechny dotace budou rozeslány do  31.5.2012. 
 
Úkol:  vyúčtovat včetně navýšení s vlastních zdrojů  Z: D. Šareková 
  
8. informace o změně legislativy v zadávání veřejných zakázek –vydáno ČOS 
25.5.2012  výbor bere na vědomí. 
 
9. informace o nesplnění podmínek Oddílu kopané  - na VH byli zvoleni zástupci 
oddílu kopané bohužel do dnešního dne nesplňují podmínku stanovenou VH a to 
zastupování oddílu kopané dvěma statutárními zástupci. Dle stanov ČOS ačlánku 5. Práva 
a povinnosti členů s odkazem na odstavec 5.2.2 „ Zletilý člen má právo být volen nebo 
jmenován do všech orgánů a funkcí na všech organizačních stupních ČOS, pokud s tím 
souhlasí. Zápis z VH byl předán Oddílu kopané k doplnění podpisů a souhlasů se 
zvolením do funkcí zástupců Oddílu kopané jak bylo slíbeno na VH, bohužel pan Jindřich 
Vlč odmítá odpovědnost a se stát zástupcem oddílu kopané tím není splněn požadavek 
dvou statutárních zástupců a oddíl kopané tak stále nemá odpovědné osoby. 
 
Dále do dnešního dne neodevzdali zprávu o hospodaření a sportovní činnosti oddílu 
kopané. 
 
Navrhuji: Vzhledem k tomu že tzv „Oddíl kopané“ nerespektuje zásady a pravidla Valné 
hromady jakož to nejvyššího orgánu jednoty TJ sokol Vrchoslavice a nerespektuje tak 
pravidla stanov ČOS a nesplnil podmínku pro přenesení odpovědnosti za pořádané akce 
oddílem kopané na dva odpovědné zástupce tak jak bylo VH určeno. 
Výbor TJ Sokol Vrchoslavice rozhodl, že se distancuje včetně všech živností, které jsou 
na jednotu přihlášeny od pořádání akcí pod hlavičkou TJ sokol Vrchoslavice oddílu 
kopané.    
Bylo hlasováno ve výsledku – 7x pro  
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10. informace o žádostech tzv. „Oddílu kopané“ na obec o příspěvky na činnost a 
investice – vzhledem k tomu, jakým způsobem oddíl kopané útočí na obec 
Vrchoslavice jménem TJ Sokol Vrchoslavice Oddíl kopané a vzhledem k tomu že 
jako organizace nesmí vystupovat samostatně viz výše uvedené skutečnosti nemájí 
dva zástupce a jejich až vulgárním chováním na účet Obecního úřadu se výbor TJ 
Sokol Vrchoslavice rozhodl bezvýhradně se distancovat od stylu a jednání tohoto 
oddílu, jelikož jejich chování je v rozporu s posláním a cílem české obce sokolské.  
 
 Úkol:  umístit na www stránky informaci : D. Svačinová 
 
TJ Sokol Vrchoslavice se distancuje od praktik nátlaku a výhružek tzv. Oddílu kopané 
v otevřeném dopisu občanům a nemá s těmito aktivitami nic společného  
 
 Úkol:  tuto informaci o distancování se vyvěsit na stránky TJ Sokol Vrchoslavice : D. 
Svačinová 
 
11.Informace o sletu – B. Žáčková – cvičilo celkem 14 dětí a 4 rodiče (Casarovi, 
Žáčková, K.Šrámek, Plevová Nezamyslice, Balákovi z Prostějova) na skladbu Člověče 
nezlob se, ženy cvičily 3 (Žáčková, Novotná, Vlachová). TJ Sokol Vrchoslavice rozhodl 
přispět dětem na úbor částku 400 Kč/dítě a schválil příspěvek ve výši 5.600 Kč (7x pro). 
 
 Úkol: do týdne sepsat zprávu ze sletu a sehnat fotky: B.Žáčková  
 
12. Informace o nástěnkách, které budou znovu umístěny před sokolovnou a budou 
sloužit TJ Sokol Vrchoslavice, myslivcům, Hasičům, Obci i DDM. 
 
Úkol: realizace umístění těchto nástěnek: starosta obce Vrchoslavice 
 nástěnkářem za TJ Sokol Vrchoslavice : E,Zmeškalová  
 
13. Poděkování za sponzorský dar na trička na tábor od E.Baškové, který se konal 
18.-22.7.2012 v Kalovicích, dále poděkování starostovi, mistostarostovi obce za 
nasekání dřeva na akce konanou 12.7.2012 – Stanování na Zamlýní 
 
14. Domluven termín pro odhlášení inkasa ze starého účtu 
Úkol: zajistit odhlášení: D.Svačina, D.Šareková  
 
15. Sestavení rozvrhu cvičení v sokolovně na následující období 
Úkol: zajistit rozvrh: E.Zmeškalová 
 
Přítomni výbor TJ :  
D.Svačina, D.Svačinová, J.Adamcová,  B.Žáčková, E. Bašková, E Zmeškalová, 
D.Šareková 
 
Přítomni KK: 
D Svozilek 


