Zápis řádného zasedání VÝBORU SOKOLSKÉ ŽUPY HAVLÍČKOVY
konaného dne 18. 4. 2014 v Nížkově

Přítomno :

34 vyslanců z 37 z 23 jednot (viz prezenční listina)
omluvena
TJ Sokol Golčův Jeníkov
omluvena
TJ Sokol Světlá nad Sázavou
omluvena
TJ Sokol Bačkov
nemluvena
TJ Sokol Havlíčkova Borová

Valnou hromadu župy zahájil Ing. František Kerbr, místostarosta župy, v 16,30 hodin a požádal o
schválení níže uvedených bodů:

1. Program valné hromady

schválen bez doplňovacích návrhů

2. Volba komisí :
Pracovní předsednictvo
navrženo ve složení

Mandátní komise
navržena ve složení :

Návrhová komise
navržena ve složení :

Ing.František Kerbr
Jan Král
Alena Smejkalová

jednohlasně schváleno

Stanislav Neuvirt
Vladimíra Fiedlerová

jednohlasně schváleno

Alena Smejkalová
Ing.František Kerbr
Jan Král

jednohlasně schváleno

Hedvika Šubertové

jednohlasně schváleno

Ing. Hana Horáková
Ing. Zdeněk Jeřábek
Vladimíra Fiedlerová

jednohlasně schváleno

3. zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatel
navržena:
Ověřovatelé zápisu
navrženi ve složení :

4. Zpráva mandátní komise : konstatována 89 % účast, řádné zasedání Výboru župy je usnášení schopné.

5. Zpráva starostky Aleny Smejkalové (příloha zápisu).

6. Hospodářka župy Vladimíra Fiedlerová,
seznámila přítomné s výsledky roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku 2013 (příloha zápisu).
jednohlasně schváleno
7. Eva Šmídová, členka RK,
přečetla zprávu revizní komise návrh na rozdělení zisku a požádala o schválení hospodaření župy.
jednohlasně schváleno
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8. Ing. Hana Horáková, náčelnice župy (zpráva v příloze zápisu)
informovala vyslance o nejdůležitějších akcích všestrannosti naší župy a činnosti oddílů všestrannosti našich
jednot. Vyzvala jednoty k účasti na župních přeborech všestrannosti, které se budou konat
v Přibyslavi : přebor v gymnastice proběhne 26.dubna 2014
přebor v atletice proběhne 31.května 2014

9. Ing. Miloš Uchytil náčelník župy,
si posteskl na nedostatek cvičitelů v kategorii žáků a mužů.

10. Ing. Zdenek Jeřábek, župní předseda odboru sportu,
konstatoval, že v župě je sdruženo 1273 sportovců ve 42 oddílech, ale sportovců stále ubývá. Většina oddílů
není zapojena do sportovních soutěží sportovních svazů, pouze provozují rekreační sport.
Vyzdvihl činnost úspěšných jednot a připomněl, že naši sportovci úspěšně bodují a umísťují se na předních
místech v soutěžích jak v ČR, tak i na poli mezinárodním. Současně pochválil jednoty Bystřice n.P.,Nové
Veselí a Žďár n.S.
Požádal jednoty o zaslání informace o akcích jejich sportovních oddílů v roce 2013, kterou mají zaslat na email: zdenek.jerabek@gmail.com
Informoval, že dne 26.4.2014 od 9,00 hodin se koná župní přebor v přespolním běhu v Nížkově

11. Rozprava :

Josef Těšitel, člen PV ČOS,
podal informace týkající se nového pojištění členů a nemovitého majetku všech TJ Sokol z prostředků ČOS,
kvůli kterému se provádí inventarizace hmotného majetku v jednotlivých jednotách, jako podklad pro
pojistnou smlouvu. ČOS bude vyžadovat podíl jednot na placení pojistného.
Informoval, že ČOS již není členem SAZKY, ale ta přislíbila věnovat pro sport 5 % ze svého zisku. ČOS by
rovněž měla dostávat 2% ze zisku loterijních společností. Česká Obec Sokolská aktivně spolupracuje
s Českým Olympijským Výborem, který je v současné době partnerem jak ve vládě, tak v parlamentu.

Jan Král, místostarosta župy
hovořil o předpokládaném postupu zápisu jednotlivých jednot do spolkového rejstříku. Župa připraví vzorově
jednu jednotu a župu a teprve až budou zapsány a „vychytány“ event. problémy se zápisem, tak se budou
zapisovat ostatní jednoty. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že maximální počet jednot připraví včas
veškeré požadované podklady k zápisu a předají je kanceláři župy, aby pak bylo možné pouze po doplnění
ověřených podpisů prakticky obratem nechat předmětné jednoty zapsat.

Vlastimil Kurfürst, místostarosta TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem,
vznesl dotaz, jak postupovat, když byla ukončena podpora software Windows XP a jednotám hrozí při
používání internetu a s tím spojeného i internetového bankovnictví možná velice vážná nebezpečí.

Mgr. Zdenek Materna, TJ Nové Veselí, počítačový odborník
doporučil nespěchat s novým software, především Windows 8 nemají vychytané chyby. Windows XP budou
pro běžnou kancelářskou činnost dále po několik let bezproblémově sloužit, pouze nebude zajišťěna
bezpečnost internetového bankovnictví. Internetové bankovnictví by tedy bylo vhodné vést na jiném počítači
s novějším programem a fungujícím spolehlivým antivirovým systémem, nebo alespoň nikdy neotevírat
zprávy z neznámých e-mail adres.

2

Ing. Hana Horáková, náčelnice župy,
pohovořila o akci ČOV Olympijská Letná, které se za naši župu zúčastnil atletický oddíl TJ Golčův Jeníkov.
Vyzvala jednoty, aby si pročetli metodické listy nové disciplíny „Parkour“, kterou je možné využít ve všech
jednotách. Dále doporučila jednotám zapojit se do celorepublikové akce ČOS „Sokol v pohybu“.

Alena Smejkalová, starostka župy,
reagovala na změnu podmínek v chystaném novém hromadném pojištění majetku a členů ČOS od
1.7.2014. Požadavek spoluúčasti jednot při pojistném plnění ve výši 50 % se jí zdá příliš vysoký a
částečné hrazení hromadné pojistky jednotami rovněž, protože to nebudou mít z čeho. Je třeba zvážit,
zda by nebylo ekonomičtější pojištění majetku jednot jednotlivých žup a zda by v tomto případě župy
dostaly alikvotní část prostředků připadajících na ně z peněz na hromadné pojištění ČOS zpět.
K problematice zápisu jednot do spolkového rejstříku sdělila, že jednoty, které dodají do konce května
2014 veškeré požadované podklady, o které požádá župní kancelář a které jsou bezpodmínečně nutné
k vyplnění tzv. inteligentního formuláře a jeho povinných příloh, tak jim zápis do rejstříku kompletně
zajistí župa.
Jednoty musí mít zapsány povinně a minimálně starostu, jednatele a místostarostu. Ostatní doporučuje
zapsat pouze jako členy, bez uvedení funkcí, které se mohou měnit a v počtu pouze těch, kteří jsou
aktivní, spolehliví, s perspektivou, že funkci hodlají vykonávat minimálně do konce volebního období a
neodmítnou dodat potřebné údaje a podepsat čestné prohlášení. Každá změna je zpoplatněna.
K otázce ukončení podpory software Windows XP, který dosud používala pravděpodobně většina jednot
sdělila, že ČOS nemá žádnou multilicenci ani nic podobného na nový program pro jednoty ani župy a
každý se musí o sebe postarat sám. Všechny jednoty jsou dnes plně závislé na funkčním internetovém
spojení, přes které probíhá i internetové bankovnictví, které by mohlo být velice vážně ohroženo. Je toho
názoru, a doporučuje jim, že by bylo rozumné přejít na software Windows7, který je velice podobný
předchozímu a nemusí být zanedlouho ke koupi. Společnost Microsoft totiž vnucuje v řadách uživatelů
velice kritizovaný a nepovedený nejnovější software Windows8, s nímž je práce pro běžného uživatele
složitá a zcela odlišná.

12. Usnesení
Na závěr byl vyslancům předložen návrh na usnesení z řádného zasedání Výboru župy Havlíčkovy,
konaného dne 18.4.2014. Návrh na krácení přidělených prostředků o 25 % při omluvené neúčasti na Výboru
župy, byl hlasováním zcela jednoznačně zamítnut.
Jednohlasně schváleno

Schůzi ukončila starostka župy v 18:40 hodin . Popřála vyslancům do dalšího období hodně sil, zdaru a
optimismu a současně poděkovala Sokolu Nížkov za poskytnutí prostor a přípravu schůze výboru župy a
popřála všem šťastné a klidné prožití svátků jara..

Zasedání bylo ukončeno v 18,45 hod.

Zapsala Hedvika Šubertová

Vyhotovil : Mgr. David Smejkal
Přílohy zápisu : zpráva starostky župy
zpráva hospodářky župy
zpráva náčelnice župy
usnesení
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