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2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014 

1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014 
Zápis z valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Mohelno konané dne 23. 2. 2014 v 16:00 hod. 

v sokolovně. 

 Počet členů jednoty ke dni konání valné hromady je 34, z toho zletilých 33. 

 

 Valné hromadě je v okamžiku zahájení, posunutého o 30 minut, přítomno celkem 9 zletilých 

členů z celkového počtu 33 zletilých členů, tj. 27 %, tedy více než 25 %, valná hromada je schopna 

usnášení.  

1.1 Zahájení, přivítání hostů 

Valnou hromadu zahájil starosta David Hlaváč, žádní hosté nebyli valné hromady účastni. 

1.2 Volba předsednictva, návrhové, mandátní a volební komise, zapisovatele 

a ověřovatele zápisu 

Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení: Tomáš Káfuněk, David Hlaváč, Roman Budín. Valná 

hromada rozhodla, že návrhová komise bude též vykonávat funkci mandátové komise a její členové též 

plní funkci ověřovatelů zápisu. Návrhová komise určila za svého předsedu: Tomáš Káfuněk. Hlasováno: 9-

0-0 (pro-proti-zdržel se). 

 Valná hromada zvolila volební komisi ve složení: Vladimír Horký, Jiří Káfuněk st., Jiří Káfuněk 

mld.. Volební komise zvolila za svého předsedu: Vladimír Horký. Hlasováno: 9-0-0. 

 Zapisovatel byl zvolen: Ivana Hlaváčová Gembalová. Hlasováno: 9-0-0. 

1.3 Program valné hromady - schválení 

Valná hromada schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty takto: 

1) Zahájení, přivítání hostů 

2) Volba předsednictva, návrhové, mandátní a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Schválení programu jednání VH a případných změn 

4) Zpráva o činnosti jednoty za rok 2013 a návrh činnosti na rok 2014 

5) Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014 

6) Zpráva o činnosti kontrolní komise 

7) Odstoupení člena výboru, volba nových členů 

8) Diskuse, vystoupení hostů 

9) Přednesení návrhu usnesení 

10) Schválení usnesení valné hromady 

11) Závěr 

Hlasováno: 9-0-0. 

1.4 Zpráva o činnosti jednoty za rok 2013 a návrh činnosti na rok 2014 

Zprávu o činnosti za rok 2013 a výhled na další období 2014 přednesl starosta TJ David Hlaváč. Jiří 

Káfuněk starší požádal o schválení zprávy za rok 2013 a návrhu činnosti na rok 2014 až po diskuzi, v 

rámci které byly diskutovány další náměty. Po diskuzi byla zpráva o činnosti jednoty a návrh činnosti 

schváleny. Hlasováno: 9-0-0. 

1.5 Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014 

Zprávu o hospodaření za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 přednesla hospodářka TJ Ivana 

Hlaváčová Gembalová. 
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3 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014 

K přednesené zprávě nebyly podány žádné připomínky a dotazy. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu 

byly schváleny. Hlasováno: 9-0-0. 

1.6 Zpráva kontrolní komise 

Předseda kontrolní komise Tomáš Prášil přednesl zprávu za kontrolní komisi za rok 2013. 

K přednesené zprávě nebyly podány žádné připomínky a dotazy. Zpráva o kontrolní činnosti byla 

schválena. Hlasováno: 9-0-0. 

1.7 Výměna rolí členů výboru 

Vladimír Horký odstoupil z funkce jednatele a o novou funkci ve výboru jednoty zájem neprojevil. Byly 

tedy navrženy následující změny ve výboru jednoty: 

 Tomáše Káfuňka nahradit funkci místostarosta funkcí jednatel,  

 Romana Budína rozšířit současnou funkci náčelníka o funkci místostarosty, 

K přednesenému návrhu nebyly podány žádné připomínky a dotazy, o jednotlivých návrzích bylo 

hlasováno samostatně. Prohození rolí bylo schváleno. Hlasováno:  

 Tomáš Káfuněk 9-0-0. 

 Roman Budín 9-0-0. 

1.8 Diskuse 

Diskuse – v diskusi vystoupili: 

 David Hlaváč na téma "Odkup vybavení prostor předsálí od pana Hoška". Panu Hoškovi končí 

k 31. 3. 2014 nájem předsálí sokolovny a nabídl část svého vybavení TJ k odkupu. Valná hromada 

v hlasování odkup vybavení zamítla. Hlasováno: 0-9-0. 

 Tomáš Káfuněk na téma "Brigáda (úklid) v sokolovně." Zmínil, že je škoda, že se v roce 2013 

nepodařilo zorganizovat úklid části sokolovny. Brigády v roce 2014 budou podpořeny. 

 Petr Drápela k tématu "Dětského sportovního dne" Zmínil, že by mohl domluvit na sportovní den 

"stánek" s keramickou dílnou, ve kterém by si děti mohly vyzkoušet výrobu keramických nádob. 

Bude podpořeno 

 Jiří Káfuněk mladší na téma: 

o Sokolský oběžník 2013 - považuje za přínosný, v roce 2014 navrhuje vydat další 

(v menším rozsahu) – bude podpořeno. Jiří Káfuněk starší dodal: 

 Chyběly v něm příspěvky dalších členů – bude podpořeno. 

 Je vhodné uvádět články i ve zpravodaji obce – bude podpořeno. 

o Facebook stránka TJ - navrhuje vytvořit a udržovat FB stránku TJ Sokol Mohelno. Bude 

zváženo. 

o Brigády na úklid - poprosil vždy o vyhlášení termínu s dostatečným předstihem. Bude 

podpořeno. 

o Posilovna - doporučuje ke zvážení zřídit v sokolovně posilovnu. Bude zváženo. 

 Jiří Káfuněk starší na téma: 

o Na župě je k dispozici investiční fond - doporučuje jeho použití pro potřeby dofinancování 

různých projektů. V případě potřeby bude využito (obava o schopnost splacení půjčky). 

o Nástěnka TJ Sokol Mohelno - doporučuje zřízení fyzické nástěnky u sokolovny. Bude 

podpořeno 

o Cyklovýlet - navrhuje zorganizovat cyklovýlet. Bude zváženo. 

o Přespolní běh - navrhuje uspořádat v Mohelně župní přespolní běh pro děti (vymyslet 

trasu). Bude zváženo. 

o Bere vypovězení ukončení provozu hospody v prostorách předsálí jako pozitivní. 

o Navrhuje přidat do nájmu částku na údržbu budovy. Bude zváženo. 
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4 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014 

o Finance z obce Mohelno - navrhuje vytvořit 2-3 projekty a předložit zastupitelstvu obce 

se žádostí o podporu. Bude podpořeno. 

o Hřiště před sokolovnou - navrhuje upravit a zamezit vjezdu aut. Bude zváženo. 

o Úprava pekla - navrhuje zateplit strop a více využívat na akce. Bude zváženo. 

o Fotovoltaika - zvážit možnost instalace fotovoltaických panelů. Bude zváženo. 

o Chybí starší členky - členské základně chybí citelně členky ve věku 40+, navrhuje zacílit 

na tuto generaci a motivovat je do sokola. Bude podpořeno. 

o Promítačky - v Dukovanech by mohl být o odkup promítaček zájem, zeptat se pana 

Rapoucha. Bude podpořeno. 

o Prostor nad jevištěm - není zateplený, zvážit zateplení. Bude zváženo. 

1.9 Návrh usnesení 

Valná hromada  

Schvaluje: 

 zprávu výboru o činnosti a o hospodaření jednoty za rok 2013. 

 plán činnosti a rozpočet na rok 2014.  

Ukládá: 

 vykonávat činnosti směřující k naplnění návrhu činnosti na rok 2014 

Valná hromada v rámci volby provedla následující změny ve výboru jednoty: 

 Místostarosta   Roman Budín   

 Jednatel    Ing. Tomáš Káfuněk 

Současně si Roman Budín ponechal funkci náčelníka, ostatní funkce zůstaly beze změny. 

 

Návrh usnesení byl Valnou hromadou schválen. 

 

V Mohelně dne 23. 2. 2014. 

 

 

 

Zapisovatel: MUDr. Ivana Hlaváčová Gembalová  Starosta:        Ing. David Hlaváč 

 

 

 

Předseda návrhové komise: Ing. Tomáš Káfuněk    Předseda kontrolní komise: Ing. Tomáš Prášil 

 

 

 

Předseda volební komise: Ing. Vladimír Horký 

 

Přílohy  

 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2013 a návrh činnosti na rok 2014  

 Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014 

 Zpráva kontrolní komise 

 Prezenční listina z Valné hromady  
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5 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2013 a návrh činnosti na rok 2014 

2 ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL MOHELNO ZA ROK 2013 A NÁVRH 

ČINNOSTI NA ROK 2014  

2.1 Zpráva za rok 2013 

2.1.1 Činnost výboru 

Rok 2013 bych označil za rok přebírání činností po posledním výboru, snahu o stabilizaci postavení 

sokola v obci a vyvíjení aktivit pro zlepšování vztahů. 

 

Domnívám se, že jsme byli úspěšní. Že jsme dokázali po původním výboru převzít činnosti náležející do 

kompetence výboru, že jsme dokázali přinést i něco málo navíc a že jsme tak úspěšně prokázali schopnost 

samostatného jednání za TJ Sokol Mohelno.  

 

Za neúspěch považuji výsledek spolupráce s Hoškovými – nedokázali jsme se s nimi dohodnout na 

podmínkách, které by vyhovovaly oběma stranám – byť jsem si vědom toho, že dohoda je výsledek 

komunikace dvou stran. Za další úskalí považuji občas poněkud kostrbatou komunikaci a aktivity v rámci 

výboru. 

 

Celkově ale hodnotím rok 2013 jako úspěšný. V roce 2014 bychom měli v tomto trendu pokračovat a jít 

ještě o velký kus dál. 

 

Jako prioritu pro rok 2014 za sebe vidím zapojení většího počtu členů do aktivit jednoty.  

 

Je důležité si uvědomit, že tím, že jsme přebrali vedení jednoty po bývalém výboru, převzali jsme za 

sebe rovněž zodpovědnost za budoucnost jednoty v obci. 

2.1.2 Finance 

Zásadní podíl na příjmech představovaly prodeje. To je sice z jedné strany pozitivní – zájem o prodeje byl 

– nicméně jedná se o příjem, který nejsme schopni žádným způsobem ovlivnit. Pokud o prodeje přestane 

být zájem (což neovlivníme), přestane být zájem prodejců o pronájem (což rovněž neovlivníme) a tento 

příjem vypadne. Což by byl se domnívám při současném rozložení cash-flow pro financování jednoty 

zásadní problém. 

 

Pro zabezpečení chodu jednoty a pro možnost rozšíření činností jednoty o další aktivity a lepší podpory 

členů je nutné příjmy diverzifikovat a zásadněji rozšířit – dotacemi, brigádnickou činností, aktivním 

nabízením prostorů sokolovny různým subjektům atp. 

 

Toto jde ruku v ruce s hlavním tématem na letošní rok – zvýšení aktivity členů. Čím více lidí bude 

zapojeno, tím více možností a pomocných rukou bude a tím lépe se nám povede. 

2.1.3 Činnost jednoty v roce 2013 (do valné hromady) 

Od poslední valné hromady došlo ke snížení členské základny z 36 členů na 34 (stav k 1. 1. 2014).  

 

V létě jsme navázali již na úspěšnou letní akci „Se Sokolem na rozhledny“ a zorganizovali jsme třetí ročník 

letního výletu na Babylon, opět za doprovodu hudební skupiny Meandr a nádherného slunného počasí. 

Akce se zúčastnilo přibližně 50 osob včetně muzikantů. K dispozici bylo studené pivo, limo, káva a čaj, 

klobásky bylo možné opéci na ohýnku. 
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Obrázek 1: Se Sokolem na rozhledny III. 

8. září jsme zorganizovali první ročník tenisového turnaje - no sešli jsme se pouze čtyři, ale letos to bude 

určitě úspěšnější :-)  

 

Obrázek 2: Tenisový turnaj - ročník I. 

 



 

 

7 

 

7 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2013 a návrh činnosti na rok 2014 

Volejbalový tým se 28. září zúčastnil tradičního podzimního volejbalového turnaje v Brtnici. 

 

Obrázek 3: Volejbalový turnaj Brtnice 

28. října jsme se poprvé zúčastnili výstupu na Blaník, akci organizovala sokolská župa Blanická. 

 

Obrázek 4: Výstup na Blaník 
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14. prosince jsme zorganizovali volejbalový turnaj - zúčastnili se týmy z Mohelna, Dukovan a Brna. 

 

Obrázek 5: Volejbalový turnaj 

22. prosince jsme se zúčastnili turnaje v ping-pongu - Memoriál Davida Janouška 

 

Obrázek 6: Memoriál Davida Janouška 
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9 Zpráva o činnosti TJ Sokol Mohelno za rok 2013 a návrh činnosti na rok 2014 

4. ledna 2014 jsme se v duchu sokolské tradice „Výstup na nejvyšší vrcholy“ zúčastnili ve 3 osobách 

výstupu na rozhledu Mařenka (jednalo se o 44. ročník). 

 

Obrázek 7: Novoroční výstup na Mařenku 

12. ledna 2014 jsme pak zorganizovali vlastní výstup na rozhlednu Babylon - již třetí ročník.  

 

Obrázek 8: Novoroční výstup na Babylon II. 
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Tohoto ročníku se zúčastnil rekordní počet osob (přibližně 50 osob a 11 psů), opět byl k dispozici horký 

čaj a oheň pro opečení buřtů. Pro zájemce o pohled na zimní krajinu (bohužel bez sněhu) byla otevřena 

rozhledna. 

21. února 2014 jsme ve spolupráci s mohelenskou chasou zorganizovali společenský ples. 

2.1.4 Sportovní činnosti v rámci všestrannosti 

Volejbal 

Sobotní volejbal patří již k tradičním sportům TJ Sokol Mohelno. Bohužel stále se nám nedaří zvýšit 

členskou základnu a často se tak stává, že se nesejdeme v dostatečném počtu pro hru. Účastníme se 

pravidelně turnajů v Brtnici, v roce 2013 se nám podařilo zorganizovat turnaj vlastní. 

Basketbal 

Jako každým rokem tak i letos páteční večery patří v tělocvičně ZŠ Mohelno basketbalu, kde je většina 

účastníků členem Sokola Mohelno. Pro větší potěšení ze hry nás jezdí podporovat i basketbalisti z okolních 

vesnic (Dukovany, Řeznovice, ...), se kterými je naše hra jistě kvalitnější. Pro zjištění naší kvality pořádáme 

i přátelské utkání - letos s Řeznovicemi. 

Florbal 

Florbalisté hrají župní florbalovou ligu, prozatím to vypadá na konečné 2. místo. Počet pravidelně hrajících 

hráčů se pohybuje kolem 9 osob. 

Ostatní 

Mezi další sporty aktivně provozované členy jednoty patří tenis, badminton a ping-pong. 

2.2 Plán činnosti na rok 2014 

2.2.1 Sport 

V rámci sportovních aktivit bude nadále pokračovat volejbal, basketbal, florbal, tenis, stolní tenis 

a turistika, budeme podporovat vznik nových. Tyto aktivity pak mohou být dle finanční situace pro svoji 

činnost finančně podporovány v oblasti startovného na turnajích, sportovního vybavení (v roce 2014 jsme 

na dotacích získali prostředky pro nákup florbalových branek). 

2.2.2 Kultura 

V kulturně společenské oblasti se budeme tradičně podílet na zabezpečení plesů, klubové činnosti 

a dalších akcí v sokolovně. Rádi bychom v sokolovně iniciovali pravidelné hraní deskových her. 

2.2.3 Plánované sportovní a kulturní akce 

Akce Zodpovídá Termín Komentář 

Letní turnaj ve volejbale Roman Budín konec května  

Mikulášský turnaj ve 

volejbale 

Roman Budín bude upřesněno  

Turnaj v tenise / soutěž v 

tenise 

Vláďa Horký bude upřesněno  

Turnaj v ping-pongu Vláďa Horký květen/červen sehnat stoly 

Sportovní den - ve spolupráci 

s hasiči / farníky 

David Hlaváč bude upřesněno  

Exhibice Taekwondo / 

Wushu 

Petr Drápela, 

David Hlaváč 

bude upřesněno Pravděpodobně v rámci 

sportovního dne 

Paintball Petr Drápela bude upřesněno  

Společenský ples David Hlaváč únor 2015  

Se Sokolem na rozhledny IV. Výbor bude upřesněno  
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Promítání fotek – Norsko, 

Nový Zéland… 

David Hlaváč bude upřesněno  

Výstava umělců z Mohelna David Hlaváč bude upřesněno Ve spolupráci s obcí 

Divadlo Koněšín Tomáš Káfuněk bude upřesněno Na přelomu 

března/dubna bude 

organizována přehlídka 

ochotnických souborů - 

info viz župa. 

Deskové hry David Hlaváč, 

Vláďa Horký 

bude upřesněno  

Poznávací výlet po stepi David Hlaváč bude upřesněno Ve spolupráci se školou 

Novoroční výstup Babylon IV. výbor leden 2015  

Tabulka 1: Plánované sportovní a kulturní akce 

2.2.4 Ostatní témata 

Akce Zodpovídá Termín Komentář 

Údržba zeleně u sokolovny – křoví, tráva David Hlaváč Dle potřeby  

Úklid kulisárny David Hlaváč bude upřesněno  

Úklid pekla u vodoměru David Hlaváč bude upřesněno  

Příležitostné opravy Petr Drápela bude upřesněno  

Podlaha v promítárně výbor bude upřesněno  

Úklid půdy výbor bude upřesněno  

Tabulka 2: Ostatní témata 

2.2.5 Účast na akcích 

Předpokládáme účast na těchto známých akcích pořádaných jinými sokolskými jednotami/župou: 

Akce Zodpovídá Komentář 

O pohár starostky TJ Sokol Brtnice - letní Roman Budín  

O pohár starostky TJ Sokol Brtnice - zimní Roman Budín  

Župní florbalová liga + příležitostné turnaje Vladimír Horký  

Novoroční výstup Mařenka 2015 David Hlaváč  

Výstup na Blaník David Hlaváč  

Tabulka 3: Účast na akcích 

Dalších akcí se budeme účastnit příležitostně. 

 

Výbor TJ děkuje přítomným za účast na valné hromadě. Chtěli bychom, aby aktivita naší jednoty 

vzrůstala pořádáním kulturních a sportovních akcí, což předpokládá co největší účast a zapojení členů 

Sokola, ale i veřejnosti. Proto všechny vyzýváme k zapojení do těchto aktivit, ať už formou vlastní účasti, 

tak i návrhy a náměty na akce jiné. Všechny připomínky, snahy a nápady jsou vítány.  

Děkujeme za pozornost.  

 

Výbor TJ Sokol Mohelno.  
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3 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 

3.1 Přehled příjmů a výdajů za rok 2013 

Příjmy: 
   

Pronájem na hody 
 

6 500,00 Kč 
 

Hoškovi 
 

9 200,00 Kč 
 

Pronájem Arcus 
 

3 350,00 Kč 
 

Pronájem prodeje 
 

14 000,00 Kč 
 

Pronájem soukromé akce 1 460,00 Kč 
 

Členské známky 
 

11 900,00 Kč 
 

Zisk z akcí (ples, Babylon…) 4 892,00 Kč 
 

Úroky 
 

1,43 Kč 
 

Dotace z Župy   21 780,00 Kč 
 

Celkem příjmy: 
 

79 883,43 Kč 
 Výdaje: 

   
Elektřina 

 
17 109,00 Kč 

 
Dřevo+uhlí 

 
11 701,00 Kč 

 
Vodné+stočné 

 
5 316,00 Kč 

 
Daň z nemovitosti 

 
2 929,00 Kč 

 
Župa 

 
3 520,00 Kč 

 
Hasicí přístroje 

 
1 821,00 Kč 

 
Florbal. branky 

 
5 370,00 Kč 

 
Startovné+cestovné 

 
9 554,00 Kč 

 
Vlajka ČR 

 
380,00 Kč   

Oběžník 
 

1 800,00 Kč 
 

Drobné zboží 
 

5 378,00 Kč 
 

Občerstvení na akce 
 

2 701,00 Kč 10 259,00 Kč 

Poštovné 
 

276,00 Kč 
 

Poplatky bance   346,00 Kč 
 

Celkem výdaje: 
 

68 201,00 Kč 
   účet pokladna celkem 

Stav k 1.1.2013: 21 342,73 Kč 8 508,00 Kč 29 850,73 Kč 

Stav k 31.12.2013: 21 450,76 Kč 12 568,00 Kč 34 018,76 Kč 

Stav k 23.2.2014: 14 760,77 Kč 9 256,00 Kč 24 016,77 Kč 
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3.2 Návrh rozpočtu na rok 2014 

Příjmy: 

Hoškovi 2 400,00 Kč 
 

Hoškovi el.+voda 1 600,00 Kč * (+6000,-) 

Hody 7 000,00 Kč 
 

Pronájem Arcus 5 000,00 Kč 
 

Pronájem ostatní 15 000,00 Kč 
 

Členské známky 9 000,00 Kč 
 

Zisk z akcí (ples, Babylon…) 6 000,00 Kč * 

Dotace z Župy  15 000,00 Kč 
 

Celkem příjmy: 61 000,00 Kč 
 Výdaje: 

Elektřina 16 000,00 Kč * 

Dřevo+uhlí 10 000,00 Kč 
 

Vodné+stočné 4 600,00 Kč 
 

Daň z nemovitosti 3 000,00 Kč 
 

Župa 3 800,00 Kč 
 

Hasicí přístroje 1 200,00 Kč 
 

Kominík 1 200,00 Kč 
 

Startovné+cestovné 10 000,00 Kč 
 

Oběžník 1 000,00 Kč 
 

ostatní 10 000,00 Kč 
 

Celkem výdaje: 60 800,00 Kč 
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4 ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE 
Kontrolní komise neshledala žádné závady na hospodaření a činnosti výboru. Výbor hospodaří 

s prostředky jemu svěřenému zodpovědně a hospodárně. 
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5 PREZENČNÍ LISTINA 

 

 


