,
konané dne 27. března 2014

v Sokolském domě v Havlíčkově Brodě

Přítomni : dle prezenční listiny
Schůze zahájena v 16,00 hod.
Sestra Smejkalová
svolala zúžené předsednictvo, za účelem přípravy schůze Výboru župy Havlíčkovy, která
se musí uskutečnit do konce měsíce dubna 2014. Informovala přítomné že :
10.dubna 2014 bude na Ústředí ČOS pracovní porada vedoucích pracovníků, kteří budou
zodpovídat za provedení změny zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku na župách a
zajistí za župu potřebnou aktualizaci zastaralých údajů ve spolkovém rejstříku.
Zúčastní se ses.Smejkalová a br. Král.
na 25. a 26. dubna je svolán Výbor ČOS, kterého se účastní ses.Smejkalová a br. Král

Schůze výboru župy Havlíčkovy bude věcná, stručná, informativní
Uskuteční se v
a bude svolána na den

Sokolovně Tělocvičné jednoty Nížkov
18.dubna 2014 od 16:00 hodin

Je bezpodmínečně nutné, aby se schůze VŽ zúčastnil za každou jednotu statutární zástupce,
který bude zajišťovat podklady pro zapsání do spolkového rejstříků své jednoty !
odpovídají starostové jednot
příloha : Pozvánka na schůzi Výboru župy Havlíčkovy, program
Návratka vyslance na výbor župy Havlíčkovy
Výsledovka a rozvaha zupy k 31.12.2013
Přehled členské základny župy Havlíčkovy k 1.1.2014
Přehledy přidělení dotací MŠMT jednotám v roce 2013

Spolkový rejstřík nahradí celému hnutí odpovídající databázi informací o jednotlivých
jednotách a župách. Informace ke zpracování změny zapsaných údajů na pobočný
spolek, který bude vedený u rejstříkového soudu v Praze – Městský soud v Praze,
Slezská 2000/9, Praha 120 00 Písemné informace, týkající se této problematiky budou
přílohou tohoto zápisu a je třeba se s nimi minimálně rámcově seznámit.
Na schůzi Výboru župy bude proti podpisu předán každé jednotě 1 výtisk ověřených stanov ČOS
platných od 1.1.2014, podle kterých si musí každá jednota zajisti další ověřené kopie pro svou
potřebu. Žádné další ověřené stanovy nebudou nikomu poskytovány !
Zápis každé jednoty do spolkového rejstříku bude prováděn prostřednictvím župy, povinnou
přílohou jsou rovněž ověřené stanovy ČOS, které pro tento účel zajistí župní kancelář.
odpovídá ses. Smejkalová
příloha : Metodika – Spolkový rejstřík

ČOS – pomůcka k vyplňování
Výpis z usnesení volební valné hromady TJ Sokol
Čestné prohlášen člena statutárního orgánu
Čestné prohlášen člena kontrolního orgánu
Souhlas vlastníka nemovitostí s umístěním sídla spolku

Každoročně musí být vypracovány smlouvy o přidělených dotacích s jednotlivými Tělocvičnými
jednotami Sokol, které musí být orazítkovány a podepsány starostou a jednatelem a uschovány.
Smlouvy o přidělených dotacích s jednotlivými Tělocvičnými jednotami Sokol budou předány na Výboru župy
proti podpisu a po potvrzení je jednoty zašlou výhradně poštou na adresu kanceláře župy :
Prokopa Holého 1903, 286 01 Čáslav : v termínu do 31. května 2014
odpovídají starostové jednot
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Výkaz zisku a ztráty ať již v plném rozsahu, či zjednodušeném rozsahu je povinnou
přílohou přiznání daně z příjmů právnických osob za rok 2013, tedy každé TJ Sokol.
V roce 2014 je nutné ho předložit přes župu na ČOS. V příštích letech se bude muset
zveřejňovat i se zápisem z vlané hromady TJ na webu.
Výkaz zisku a ztráty a rozvaha
ať již v plném rozsahu, či zjednodušeném rozsahu za rok 2013 zašle každá Tělocvičná jednota
Sokol kanceláří župy
v termínu do 15. dubna 2014

2.Výbor ČOS uložil P ČOS připravit metodický materiál a postup pro inventarizaci
pojištěného nemovitého sokolského majetku, který je předmětem centrální pojistné
smlouvy č. 0013949225 .Metodika pro inventarizaci pojištěného sokolského nemovitého
majetku byla rozeslána všem župám
Všechny Tělocvičné jednoty Sokol jsou povinny provést inventarizaci pojištěného sokolského
nemovitého majetku podle zaslané metodiky a vyplnit přílohu č.1 samostatně za každý
pojištěný objekt a přílohu č. 2 – Přehled revizí základního technického zařízení, vč. vyjádření k
novému pojištění majetku a zaslat kanceláři župy v nejzazším termínu ,
v nejzazším termínu do 15. 5. 2014 !!!
aby mohly být včas vyhotoveny sumáře a vše odesláno na MSO ČOS
odpovídá : starosta jednoty
příloha : Pokyny pro vyhotovení formuláře inventarizace pojištění majetku 2014
Inventarizace pojištění nemovitého majetku 2014
Přehled kontrol a revizí majetku 2014
Termín předložení a varianty řešení pojištění 2014
Tabulka současných hodnot pojištěného majetku našich jednot regionu župy

Informace o změnách majetkoprávních vztahů
Návrh Sokolské župy Havlíčkovy a Tělocvičné jednoty Sokol Havlíčkův Brod na odprodej části
nemovitého majetku ve vlastnictví T. J. Sokol Havlíčkův Brod (budova bývalého kina) do
vlastnictví jiného právního subjektu – společnosti RHPI s.r.o., IČ 25089471
Usnesení č. 140/7
P ČOS souhlasí s odprodejem části nemovitého majetku ve vlastnictví Tělocvičné jednoty
Sokol Havlíčkův Brod v obci a k.ú. Havlíčkův Brod, zapsaném na LV č. 4680, vedeném
u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu, KP Havlíčkův Brod:
pozemek p. č. st. 140/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 742 m2,
pozemek p. č. st. 176 – zastavěná plocha a nádvoří /zbořeniště o výměře 5 m2
a
objekt rodinný dům č. p. 30/Havlíčkův Brod na pozemku p. č. st. 140/2
do vlastnictví právního subjektu – společnosti RHPI s.r.o., IČ 25089471 za cenu sjednanou ve výši
Kč 500 000,- (znalecký posudek č. 1153/56/2010 vypracoval M. Semrád dne 12. 8. 2010 ocenil
nemovitosti se všemi náležitostmi ve výši Kč 4 331 250,-).
- Smlouva kupní byla vypracována T. J. Sokol Havlíčkův Brod a bude předložena k právní kontrole
ČOS.
- Finanční prostředky získané odprodejem nemovitého majetku výše uvedeného budou užity
ve smyslu aktuálního znění Řádu o hospodaření se sokolským majetkem; KK ČOS bude
umožněna kontrola užití těchto prostředků a bude splněna podmínka souhlasu Sokolské župy
Havlíčkovy:
- T. J. Sokol Havlíčkův Brod provede kompenzaci přidělených finančních prostředků na TVZ
v r. 2006-7 ve výši Kč 377 tis. ve formě daru Sokolské župě Havlíčkově, která prostředky užije
výhradně k opravám sokolského majetku ve vlastnictví jednot župy
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Návrh Sokolské župy Havlíčkovy a Tělocvičné jednoty Sokol Velká Bíteš na odprodej části
zbytného nemovitého majetku ve vlastnictví T. J. Sokol Velká Bíteš do vlastnictví města Velká
Bíteš.
Usnesení č. 168/8
P ČOS souhlasí s odprodejem části zbytného nemovitého majetku ve vlastnictví Tělocvičné
jednoty Sokol Velká Bíteš v obci a k. ú. Velká Bíteš, zapsaném na LV č. 2019, vedeném u
Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu, KP Velké Meziříčí:
pozemek p. č. 630 - ostatní plocha/zeleň o výměře 693 m2,
pozemek p. č. 765/5 - ostatní plocha/jiná plocha o výměře 118 m2 a
pozemek p. č. 770/2 - ostatní plocha/jiná plocha o výměře 261 m2
do vlastnictví města Velká Bíteš.
Pro potřeby odprodeje byl vyhotoven:
geometrický plán č. 2030-131/2013/M. Tejkal - geodet. práce dne 19. 5. 2013, který z původního
pozemku p. č. 630 - ostatní plocha/zeleň o výměře 693 m2 vydělil část a nově tuto označil
jako pozemek p. č. 630/5 – ostatní plocha/jiná plocha o výměře 62 m2
znalecký posudek č. 4/937/2013 (vypracoval ing. L. Homola dne 10. 11.2 013), který ocenil
veškeré nemovitosti se všemi náležitostmi ve výši Kč 38 850,--.
Předmětem prodeje jsou pozemky:
pozemek p. č. 630/5 – ostatní plocha/jiná plocha o výměře 62 m2
pozemek p. č. 765/5 - ostatní plocha/jiná plocha o výměře 118 m2 a
pozemek p. č. 770/2 - ostatní plocha/jiná plocha o výměře 261 m2
za celkovou cenu sjednanou ve výši Kč 198 450,-Smlouva kupní byla vypracována T. J. Sokol Velká Bíteš a bude předložena k právní kontrole ČOS.
Finanční prostředky získané odprodejem nemovitého majetku výše uvedeného budou užity ve
smyslu aktuálního znění Řádu o hospodaření se sokolským majetkem; KK ČOS bude
umožněna kontrola užití těchto prostředků.

Návrh Sokolské župy Havlíčkovy a Tělocvičné jednoty Sokol Sněžné na odprodej části zbytného
nemovitého majetku ve vlastnictví T. J. Sokol Sněžné do vlastnictví Zemědělského družstva
Sněžné.
Usnesení č. 217/10
P ČOS souhlasí s odprodejem části zbytného nemovitého majetku ve vlastnictví Tělocvičné
jednoty Sokol Sněžné v obci Sněžné a k. ú. Sněžné na Moravě, zapsaném na LV č. 226,
vedeném u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu, KP Žďár nad Sázavou:
pozemek p. č. st. 473/2 – zastavěná plocha a nádvoří/stavba LV 710/rozsáhlé chráněné území o
výměře 1 025 m2,
pozemek p. č. 327/12 – pozemek ve zjednodušené evidenci/původ PK o výměře 4 543 m2,
pozemek p. č. 329 – pozemek ve zjednodušené evidenci/původ PK o výměře 169 m2,
pozemek p. č. 330/1 – pozemek ve zjednodušené evidenci/původ PK o výměře 112 m2
do vlastnictví Zemědělského družstva Sněžné
za cenu sjednanou ve výši Kč 380 000,-- (znalecký posudek č. 1823-38/2013/vypracoval Pavel
Konvalinka dne 11. 11. 2013 ocenil nemovitosti se všemi náležitostmi ve výši Kč 146 300,--).
Smlouva kupní byla vypracována T. J. Sokol Sněžné a bude předložena k právní kontrole ČOS.
Finanční prostředky získané odprodejem nemovitého majetku výše uvedeného budou užity
ve smyslu aktuálního znění Řádu o hospodaření se sokolským majetkem; KK ČOS bude
umožněna kontrola užití těchto prostředků.
T. J. Sokol Sněžné je povinna dle Řádu o hospodaření se sokolským majetkem uvědomit
majetkosprávní odd. ČOS o realizovaném odprodeji výše uvedeného majetku (kupní smlouva
s vyznačením vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí).

Návrh Sokolské župy Havlíčkovy a Tělocvičné jednoty Sokol Bystřice nad Pernštejnem na
darování nemovitého majetku ve vlastnictví sokolské jednoty do vlastnictví města.
Předsednictvo Sokolské župy Havlíčkovy darování odsouhlasilo s podmínkou kompenzace
finančních prostředků vložených do této tělocvičné jednoty ve výši Kč 1 mil.
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Usnesení č. 221/10
P ČOS opětovně odkládá své rozhodnutí ve věci darování nemovitého majetku ve vlastnictví
Tělocvičné jednoty Sokol Bystřice nad Pernštejnem v obci a k. ú. Bystřice nad Pernštejnem,
zapsaném na LV č. 2050, vedeném u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočinu, KP Bystřice nad
Pernštejnem:
pozemek p. č. 891 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 604 m2,
pozemek p. č. 892 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha o výměře 1 216 m2 a
objekt jiné stavby č. p. 403/Bystřice nad Pernštejnem na pozemku p. č. 891
do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
P ČOS žádá o uskutečnění schůzky zástupců ČOS a města Bystřice p. Pernštejnem, příp.
Sokolské župy Havlíčkovy, tak jak znělo usn. P ČOS č. 763/31 ze dne 15. 2. 2013.
P ČOS upozorňuje Tělocvičnou jednotu Sokol Bystřice nad Pernštejnem na možnou
trestněprávní i občanskoprávní odpovědnost v případě porušení obecně závazných předpisů i
Stanov ČOS při dispozicích s majetkem.

Schůze byla ukončena ve 17,45 hod.

Zapsala Hedvika Šubertová

Vyhotovil : Mgr. David Smejkal
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