Tělovýchovná jednota Lokomotiva Teplice, zapsaný spolek, Zemská 818, 415 01 Teplice
Zápis z jednání valné hromady konané dne 26. 4 2016
Přítomní : dle prezenční listiny
Valná hromada byla zahájena v 17 hodin. Pozváno bylo 24 delegátů, přítomných je 20 členů.
Valnou hromadu zahájil přivítáním přítomných ing. Alois Kittl, pověřený řízením, oznámil
program valné hromady a vyzval k jeho doplnění. Program byl schválen v předloženém rozsahu.
Hlasováno : 20 pro
Byla navržena mandátová a návrhová komise ve složení členů Cingl, Stejskal, Reissig.
Hlasováno : 20 pro
Zprávu o činnosti přednesl předseda ing. Václav Havel, který zdůraznil nově nastalou situaci u
schváleného prodeje části pozemku na Bouřňáku pro stavbu nové lanovky. Zájem o prodej je ve
vazbě na získání dotací. Státní podnik Lesy ČR nesouhlasí, aby byla oddělena k prodeji část pozemků,
ale bude souhlasit s prodejem celé výměry pozemku, tj. včetně sjezdovky. Ocenění je 43 Kč za m2, tj.
celkem cca 4 mil. Kč. K této záležitosti byla vzrušená diskuze, zejména od zástupců sjezdového
lyžování. Ve zprávě o činnosti byl uveden stav členů TJ, kterých je celkem 808, z toho 350 dětí.
Následovala zpráva o hospodaření, kterou přednesla hospodářka Věra Chvátalová. Seznámila
se stavem majetku a upozornila na potřebu inventarizace drobného majetku. Tu provedly jen oddíly
turistiky a orientačního běhu. Výsledkem hospodaření byl zisk a byla zaplacena i daň z příjmů, kterou
ovlivňují příjmy z nájemného a za reklamu. Přednesla návrh rozpočtu sekretariátu na letošní rok, u
něhož dochází ke změně financování z dotace MŠMT a zůstává financování z oddílů.
Zpráva revizní komise za rok 2015 konstatovala potřebu inventarizace majetku, kontrolu
platnosti smluv o odpovědnosti za hotovost v pokladnách a provedení aktualizace členské základny.
Byla vyslovena žádost o doplnění 3. člena revizní komise.
Diskuze :
RK Kittlová – tlumočila připomínky od účetní paní Dohnalové s důrazem na vystavování objednávek
k nákupům materiálu, služeb, soustředění apod. Dále na nutnost věcného ověření, podpisu toho,
koho se obsah dokladu týká, na fakturách, paragonech, cestovních dokladech, opravách majetku.
OB Eiselt – dotaz na dopad prodeje pozemků, podal zprávu o sportovní činnosti
TU – Kittl přednesl zprávu o činnosti
Šerm – omlouvá člena, který měl podat zprávu o činnosti, letos jejich oddíl slaví 50 let existence
AL – sděluje problémy s tréninky, neupravený svah, přednesl stížnost na důsledek, odliv dětí i
dospělých, protože nemají kde lyžovat. Sportovní výsledky žádné významné nejsou. Kritizuje způsob
jakým se SCB chová k oddílu a pokud dojde k prodeji lyžařského svahu, zanikne oddíl lyžování. Chce
záruky pro činnost oddílu.
LB – závodní činnost byla úspěšná hlavně u žáků, kteří získali dost medailí, činnost pořadatelská byla
ve stejném rozsahu jako vždy. Sezónu ovlivnil stav sněhu. Záměr vybudovat na lyžařském stadionu
zázemí se nezdařil, nepodařilo se získat stavební povolení.

Stolní tenis – počet členů je stabilní, výsledky také, chybí trenéři, tělocvičny jsou drahé, pro děti nic
nepodnikají
Choděkodo – má dva závodníky, kteří se zúčastňují závodů, účast veřejnosti-běžců byla kolem 120
dospělých, dětí o něco méně, jezdí běhat i zájemci z okolních okresů. Letos bude 30 let výročí běhání.
ZRTV – stav a situace nastejno, platí si tělocvičnu, mají dobrý kolektiv
Cingl – prodej pozemků je příliš překvapivý, rychlý, mělo by se projednat ve výboru TJ a zvážit
varianty s vazbou na ekonomiku
Šobr – žádá informace o jednání se zástupci ze SCB. Zatím nelze podat, stanovisko Lesů ČR je týden
staré. Dále postrádá vizi existence TJ, která se jen zbavovala majetku – Fofrník, Vitiška, SCB, tato vize
by měla být na 10 let dopředu. Žádá o rozpočty oddílů – k tomu podáno vysvětlení, že každý oddíl si
musí své příjmy a výdaje stanovit a kontrolovat. Sděluje, že oddíl nezná strukturu výdajů a proporce
použití, zda se nemění. Pošle jim údaje V. Chvátalová. Zároveň mu byla vysvětlena funkce nového
registru, který má nedostatky v evidenci údajů.
V. Chvátalová předá oddílům ke kontrole údaje obsažené v registru.
RK Kittlová – navrhuje dnes revokovat loňské usnesení o prodeji, neprodávat teď, ale jednat ve
výboru. K tomu dodat podklady o finanční náročnosti AL. Svolat další VH k rozhodnutí o dalším
postupu.
V. Chvátalová-hospodářka sděluje problémy, které jsou s adresami dětí u žádostí o dotaci na děti a
k dotaci na údržbu nemovitostí. Žádá o dokládání relevantních dokladů k vyúčtování poskytnuté
dotace od příslušných oddílů.
Návrh na usnesení byl doplněn a hlasováno 19 pro, 1 se zdržel.
Valná hromada byla ukončena v 19,30 hodin.

Zapsala : ing. R. Kittlová

