Zápis z Valné hromady Sportovního klubu Spartak Hulín
ze dne 8. 11. 2016

Místo konání: Kulturní klub Města Hulín
Doba konání: 8. 11. 2016
Přítomní: členové dle prezenční listiny
1. Zahájení a schválení programu Valné hromady
Valnou hromadu zahájil předseda Pavel Janečka, přivítal všechny přítomné a také hosty: starostu
Romana Hozu a ředitele Kombytu Antonína Huťku
Navrhl úpravu programu:
1. Zahájení a schválení programu Valné hromady
2. Schválení jednacího a volebního řádu.
3. Volba pracovního předsednictva a zapisovatelky
4. Volba komisí (mandátové, návrhové, volební)
5. Zpráva mandátové komise
6. Schválení jednacího a volebního řádu jako dokumentu
7. Zpráva o činnosti klubu
8. Zpráva o hospodaření klubu
9. Zpráva Revizní komise
10. Diskuze
11. Schválení projektu rozdělení spolku
12. Změna stanov
13. Prodej majetku
14. Volby do Výkonného výboru a Revizní komise
15. Přestávka
16. Výsledky voleb
17. Předání vyznamenání diplomů, pamětních listů
18. Usnesení
19. Závěr
Hlasování
Pro: 100 % přítomných
Proti: 0 % přítomných
Změna programu byla SCHVÁLENA

Zdržel se 0 % přítomných

2. Schválení jednacího řádu.
Jednací řád byl SCHVÁLEN

3. Volba pracovního předsednictva a zapisovatelky (p. Folkner)
Návrh:
• do pracovního předsednictva: Pavla Janečku, Miroslava Potočného, Ludvíka Folknera.,
• za zapisovatelku: Janu Valkovou
Návrh byl SCHVÁLEN

4. Volba komisí (mandátové, návrhové, volební) (p.Folkner)
Návrh:
• do komise volební: Kolomár Daniel, Kristýnek Bohumil, Kristýnek Boris
• do komise mandátové: Zuzanu Kocurovou, Boženu Knotkovou, Ivanu Šlapetovou,
• za ověřovatele zápisu: Eduarda Hradila
Návrh byl SCHVÁLEN

5. Zpráva mandátové komise

•
•

Přednesla Zuzana Kocurová
schůze se zúčastnilo 57 členů z 69 pozvaných , tj. 82,6 % + 2 hosté
Valná hromada je usnášeníschopná

6. Schválení jednacího a volebního řádu jako dokumentu (p.Janečka)
Abychom nemuseli na každé VH znovu a znovu schvalovat jednací, popř. volební řád,
navrhuju platnost prodloužit až do další změny, nebo do zrušení některého z dokumentů
Návrh usnesení:

VH schvaluje jednací a volební řád. Oba dokumenty platí do zrušení, nebo do jejich
změny
Hlasování
Pro: 100 % přítomných
Usnesení bylo SCHVÁLENO

Proti: 0 %

7. Zpráva o činnosti klubu (p. JANEČKA)
Zpráva je v příloze tohoto zápisu
Usnesení:

VH bere na vědomí zprávu o činnosti klubu
8.Zpráva o hospodaření klubu (L. FOLKNER)
Zpráva je v příloze tohoto zápisu
Usnesení:

VH bere na vědomí zprávu o hospodaření klubu
9.Zpráva Revizní komise (Jana Koželová, předsedkyně RK)
Zpráva je v příloze tohoto zápisu
Usnesení:

VH bere na vědomí zprávu Revizní komise

Zdržel se: 0 %

10.Diskuze
Uctění jedné minuty ticha za zemřelé sportovce.
Kristýnek Bohumil – stolní tenis – upřesnění počtu členů oddílu
Mgr. Roman Hoza – o náhradních prostorách místo Sokolovny – kurty v parku stále v jednání
Dušan Horák – zpráva o oddílu juda
Jan Horáček – dotaz ohledně stanov oddílů, dotaz byl zodpovězen p. Janečkou

11. Schválení projektu rozdělení spolku (p. Janečka)
p. Janečka přečetl stručně projekt, vysvětlil důvody (účelové dělení)
Rozhodným dnem přeměny je 1. 1. 2017, předpokládaným dnem zápisu přeměny do
spolkového rejstříku je 1. 7. 2017 (termín je informativní).
Projekt rozdělení spolku je v příloze tohoto zápisu.
Návrh usnesení:

I. Valná hromada schvaluje projekt rozdělení spolku Sportovní klub Spartak Hulín, z. s.
II. V souladu s projektem rozdělení se s účinností od 1. 7. 2017 od Sportovního klubu
Spartak Hulín, z. s. odštěpuje pobočný spolek Sportovní klub Spartak Hulín, oddíl
kopané a zakládá se nový spolek SK Spartak Hulín, z. s., na který přechází členská
základna, veškerý rozsahu majetek, dluhy a ostatní práva a povinnosti vztahující
se k pobočnému spolku Sportovní klub Spartak Hulín, oddíl kopané.
Hlasování
Pro: 49 přítomných

Proti: 0

Zdržel se: 8 přítomných

Usnesení bylo SCHVÁLENO

12.Změna stanov (p. Janečka)
Předseda seznámil přítomné delegáty se změnami ve stanovách
• Řešení v případě kompetenčních sporů
• Specifikování orgánů spolků
• Doplněno zastupování předsedy
• Vypuštěna stať o pobočném spolku

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje znění stanov Sportovního klubu Spartak Hulín tak, že dosavadní
znění stanov se v plném rozsahu nahrazuje novým zněním, které bylo předloženo Valné
hromadě klubu.
Hlasování
Pro: 100 % přítomných

Proti: 0 % přítotomných

Zdržel se: 0 % přítomných

Usnesení bylo SCHVÁLENO
13.Prodej majetku (p. Janečka)
Návrh prodeje pozemku naproti sokolovny za cenu 250.000, záměr: vybudovat na místě wellness
centrum

Návrh usnesení:

prodej zastavěné plochy s nádvořím na pozemku parc. číslo 415 v k.ú. Hulín o výměře 267
m2 paní Janě Zimčíkové r.nar. 1965 bytem Hulín, Kostelní 150, za cenu 250.000 Kč. Náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující
Hlasování
Pro: 10
Usnesení NEVZNIKLO

Proti: 32

Zdržel se: 15

V diskuzi k návrhu usnesení podal pan František Šimoňuk protinávrh:

VH pověřuje Výkonný výbor průzkumem trhu ohledně prodeje zastavěné plochy s nádvořím
na pozemku parc. číslo 415 v k.ú. Hulín o výměře 267 m2
Hlasování
Pro: 52
Usnesení bylo SCHVÁLENO

Proti: 0

Zdržel se: 5

14.Volby do Výkonného výboru a Revizní komise (p. Janečka, L.Folkner)
Kandidátní listina:
Výkonný výbor: Dušan Horák, Ludvík Folkner, Pavel Janečka, Ladislav Kývala
Dušan Pikner, Martina Richterová, Miroslav Potočný
Revizní komise: Marta Horáčková, Jana Kuželová, Jan Valko
Na návrh Petra Přikryla (předseda fitness) byl doplněn na listinu kandidátů p. Radim Valko
O každém z kandidátů se hlasovalo veřejně, jednotlivě, protokol z hlasování je v příloze zápisu
Zvoleni a schválení byli tito kandidáti:
Výkonný výbor: Dušan Horák, Ludvík Folkner, Pavel Janečka, Radim Valko
Dušan Pikner, Martina Richterová, Miroslav Potočný
Revizní komise: Marta Horáčková, Jana Kuželová, Jan Valko
15.Přestávka
16.Výsledky voleb
Během přestávky se navržení členové shodli na rozdělení funkcí.
Návrh usnesení:

VH schvaluje výsledky voleb do VV a RK a schvaluje rozdělení funkcí ve VV následovně:
Výkonný výbor:
Předseda klubu: Pavel Janečka
Místopředseda klubu: Miroslav Potočný
Tajemník a hospodář klubu: Ludvík Folkner
Členové: Martina Richterová, Dušan Horák, Radim Valko, Dušan Pikner
Revizní komise
Předsedkyně: Jana Koželová
Členové: Marta Horáčková, Jan Valko

Hlasování
Pro: 100 % přítomných
Usnesení bylo SCHVÁLENO

Proti: 0 % přítotomných

Zdržel se: 0 % přítomných

17.Předání vyznamenání diplomů, pamětních listů
Ke 120. výročí vzniku Sportovního klubu Spartak Hulín byly předány vyznamenání ČUS a pamětní listy
za příkladnou reprezentaci a za podporu sportu

18.Usnesení
p.Janečka přečetl všechna schválená usnesení, která vznikla na Valné hromadě.

19.Závěr
Schválený program jednání Valné hromady byl tímto vyčerpán, nebyly vzneseny připomínky
ani protesty k jejímu průběhu, proto předseda Pavel Janečka poděkoval všem přítomným
za účast a v 18.00 hod ukončil řádnou Valnou hromadu Sportovního klubu Spartak Hulín.

Přílohy:
Jednací řád Valné hromady Sportovního klubu Spartak Hulín, z.s.
Zpráva o činnosti klubu
Zpráva o hospodaření klubu
Zpráva Revizní komise
Projekt rozdělení spolku Sportovního klubu Spartak Hulín, z.s.
Protokol z výsledků voleb od RK a VV
Zápis z volby VV a RK

Ing. Pavel Janečka
Předseda klubu

