,
konané dne 12. února 2015 v Sokolovně Tělocvičné jednoty Sokol Nížkov
Přítomni : dle prezenční listiny
schůze zahájena v 16,15 hod.
Ses. Smejkalová
přivítala přítomné, popřála vše dobré v roce 2015 a zahájila schůzi.
V úvodu zhodnotila úroveň výkaznictví jednot a dosavadní plnění povinností. Přestože je vše čím
dál složitější, termíny kratší, tak konstatovala, že oproti minulým rokům došlo k výraznému
kvalitativnímu posunu a až na některé výjimky zasluhují všichni, kdo se na této práci v jednotách
podílejí velkou pochvalu.
K tomuto datu jsou kompletně vyúčtovány a uzavřeny: Výkaz všestrannosti pro tok 2015;
Registrace sportovních oddílů 2015; Žádosti SO o grant OS pro rok 2015; Členská základna
mládeže pro nárok na dotaci z Kraje Vysočina.

» V ČOS schválil navýšení členského spolkového příspěvku z Kč 300,-/rok na Kč 500,-/rok
na osobu dospělou (18 – 65 let) a to počínaje rokem 2015. Členský spolkový příspěvek pro
žactvo a důchodce zůstává v nezměněné výši, tedy Kč 100,- /rok a schválil procentuální
rozdělení členských příspěvků
75% pro TJ - 15% pro SŽ - 10% pro ústředí ČOS
Současně došlo ke sjednocení hranice pro nárok na sníženou známku, a to :
Příspěvkové členské známky v hodnotě Kč 500 obdrží narození v roce 1951 až 1996
Kč 100 obdrží narození v roce 1997 a později
narození v roce 1950 a dříve
Usnesení č. 452 : Tělocvičné jednoty, sdružené v župě Havlíčkově, dodají kompletní
členskou základnu k 1.1.2015. Dle tohoto podkladu obdrží následně od kanceláře župy,
příslušný počet známek společně s fakturou. Odpadá objednávání známek, tak jak tomu bylo
dříve. Každá jednota je povinna fakturu uhradit na účet župy co nejdříve, neboť ta známky
nakupuje od ČOS.
Termín do 13.03.2015
Zodpovídají : starostové jednot

» V roce 2015 by měly všechny Tělocvičné jednoty Sokol řádně zapsány ve Spolkovém rejstříku.
Tento nesnadný úkol byl přenesen na kanceláře žup. Do dnešního dne bylo podáno celkem
10 návrhů na zápis: župa a TJ Sokol : Nové Veselí, Nížkov, Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův
Brod, – ty jsou již řádně zapsány,
Lipnice nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Chotěboř, Přibyslav a Nová Ves u Chotěboře, čekají
na zápis. Zhotovení návrhu na zápis je nejen pracnou záležitostí, ale na vlastní zápis se u
rejstříkového soudu pak čeká poměrně dlouho.
Usnesení č. 453 : Tělocvičné jednoty Sokol Bačkov, Bystřice nad Pernštejnem, Kejžlice,
Křoví, Okrouhlice a Velká Bíteš, dodají kanceláří župy kompletní podklady pro vyhotovení
zápisu do Spolkového rejstříku tak, aby mohl být kanceláří župy vyhotoven a podán návrh na
zápis jejich jednoty.
Termín do 31.3.2015
Zodpovídají : starostové jednot
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» Odbor všestrannosti ČOS zaslal seznam evidovaných cvičitelů v jednotách sdružených v župě.
Seznam cvičitelů, evidovaných v každé jednotě, bude kanceláří župy zaslán příslušným
jednotám ke kontrole a upřesnění. Po provedení případných změn ho jednoty zašlou
elektronicky zpět kanceláři župy k sumarizaci a odeslání zpět na ČOS.

» Jakmile bude dokončeno kompletní zúčtování všech dotací, budou kanceláří župy zpětně
vyhotoveny smlouvy přidělených dotací dle příslušných programů pro každou TJ v roce 2014.
Tyto smlouvy obdržíte poštou ve dvojím vyhotovení – z nichž jedno si založíte a druhé
odešlete orazítkované a podepsané starostou a jednatelem zpět kanceláři župy !

» Kromě smlouvy o přidělených dotacích v roce 2015 obdržíte elektronicky vyúčtování Všech
jednotlivých dotací Vaší jednoty. Podle těchto seznamů bude nutné na originální doklady ve
Vašem účetnictví poznamenat částku, která byla z dotace čerpána a pokud tomu tak není tak
dopsat číslo rozhodnutí MŠMT pro příslušnou dotaci. Přestože se jedná o značnou byrokracii,
tak jak jste byli upozorněni, kontroly z MŠMT a KV považují označení číslem rozhodnutí za to
nejdůležitější ! Bez toho doklad vyřadí a považují to za neoprávněné čerpání – což znamená
vrátit dotaci s příslušným penálem zpět.

» Zpracování celé členské základny prozatím zpracovalo 14 jednot, překvapivě většinou těch
největších, kterým to dá opravdu hodně práce. Je nutné vycházet ze seznamu dětí a mládeže
do 18ti let a k němu připojit všechny ostatní členy. Je nepřípustné nárokovat dotaci pro děti
a mládež, pokud neplatí členský příspěvek ČOS !!! Takže všichni musí být rovněž uvedeni
i v seznamu členské základny pro MŠMT !
Kompletní seznam členské základny dosud neodevzdaly TJ Sokol :
Habry, Havlíčkova Borová, Krucemburk, Křoví. Ledeč nad Sázavou, Okrouhlice, Ostrov
n.Oslavou, Prosetín, Rožná, Světlá nad Sázavou, Velká Bíteš, Vilémovice a Žďár nad Sázavou
Opakuji usnesení z minulého zápisu. Změna termínu odevzdání nejpozději do 13. 03. 2015
Usnesení č. 446 : Tělocvičné jednoty , sdružené v župě Havlíčkově, zpracují aktualizovanou
členskou základnu, která je podmínkou přidělení kterékoliv dotace MŠMT, podle stavu
k 01.01.2015 v Excelu, tedy tabulkovém formátu xls. a zašlou ji elektronicky jako přílohu
pouze ve formátu xls, nikoliv naskenovanou ! kanceláří župy, aby mohla doplnit další
požadované údaje a sumarizovat celou župu Zodpovídají : starostové jednot
Termín do 20. února 2015

» Na výkaz členské základny navazuje i každoroční „Statistický výkaz ČOS - jednota 2015“ tedy
základní údaje o příslušné Tělocvičné jednotě Sokol a kompletní členské základně . Tento výkaz
se od letošního roku zpracovává nově pouze elektronicky, takže Vám odpadá shánění podpisů
a zasílání poštou.
Výkaz Vám byl zaslán 03.02.2015 po obdržení z ČOS, přesto již řada jednot ho zpracovala.
Usnesení č. 454 : Statistický výkaz ČOS - jednota 2015 v přiložené tabulce v „Excelu“
zašlete
výhradně e-mailem na adresu zupahavlickova@gmail.com
Údaje v tomto výkazu se až na počet členů budou měnit minimálně. Počet členů musí pak
kancelář župy zpracovat do jednoho výsledného souboru a odeslat na ČOS V dalších letech
bude pak možné soubory jen aktualizovat – v pravém horním rohu změnit rok a aktualizovat
počty členů a případně změněné údaje.
Zodpovídají : starostové jednot
Termín do 20. března 2015
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» V ČOS schválil od 1. 5. 2015 zrušení centrálního pojištění sokolského nemovitého
majetku ČOS a převedení pojištění nemovitého majetku na sokolské župy a jednoty.
Dále zůstane centrálněpojištěno úrazové pojištění členů, pojištění odpovědnosti za
škodu a pojištění cvičitelů a trenérů.
Usnesení č. 444 : Tělocvičné jednoty , sdružené v župě Havlíčkově, oznámí kanceláří župy,
zda se pojistí samy, nebo zda mají zájem o hromadné pojištění od 1.5.2015 v rámci župy, na
které by proběhlo výběrové řízení na pojišťovnu.
Zodpovídají : starostové jednot
Termín do 20. ledna 2015
Na usnesení č. 444 reagovaly jednoty takto :
Individuální pojištění nemovitého majetku pro rok 2015
- si sama zajistí či zajistila Tělocvičná jednota Sokol : Havlíčkův Brod, Lipnice nad Sázavou,
Okrouhlice, Rožná, Sněžné, Uhelná Příbram, ? Ledeč n. Sázavou
- o hromadné pojištění projevily zájem jednoty Sokol : Chotěboř, Křoví, Nížkov, Nové Veselí,
Přibyslav, Rozsochy, Velká Bíteš, Žďár nad Sázavou
- nereagovaly a nevyjádřily se jednoty Sokol: Golčův Jeníkov, Habry, Krucemburk, Prosetín,
Světlá nad Sázavou.
- očekávaná změna vlastníka budovy jednota Sokol : Bystřice n. Pernštejnem, Havlíč. Borová
Usnesení č. 455 : Tělocvičné jednoty Sokol Golčův Jeníkov, Habry, Krucemburk,
Prosetín, Světlá nad Sázavou, sdružené v župě Havlíčkově, oznámí kanceláři župy, zda mají
zájem o hromadné pojištění nemovitého majetku jejich jednoty prostřednictvím župy.
V případě přetrvávajícího mlčení, to bude bráno s konečnou platností jako nezájem.
Termín do 20. února 2015
Zodpovídají : starostové jednot
Rozsáhlá diskuze k pojištění obtížné rozhodování :
hromadné pojištění je jednoznačně nejvýhodnější – úspora až 40 % nákladů na jednotlivou
pojistku problém musí hradit župa není z čeho jak se zajistí návratnost od jednot ?
budou pojištěná rizika „pasovat“ na všechny TJ nebo bude kvůli riziku, či
požadavku některé jednoty pojistka zbytečně drahá pro všechny neutrpí objektivita ?
pokud nebude pojištěná většina, či všichni má to opravdu smysl ? komu prospějeme, koho
tím znevýhodníme
žádnou jednotu nelze k hromadnému pojištění nutit má svobodnou volbu
každý rozumný hospodář si majetek pojistí je pojištění povinnost ? co s jednotami, které
mlčí ? zahrneme je do hromadného pojištění ?

» Názor starostky :

ani přes výhodnost hromadného pojištění nemůžeme nikoho nenutit,
nutné zjistit rozdíl mezi hromadným pojištěním se základními riziky ale pouze jednot
které o něj mají zájem a pojistkou těchto jednot, pokud se pojistí individuálně,
prostřednictvím pojišťovacího makléře a výběrovým řízením mezi několika
renomovanými pojišťovnami.

» Názor místostarosty br. Krále : preferuje pouze hromadné pojištění všech sokoloven v
župě dle majetku vedeného v hodnotách převzatých od ČOS vyjma majetku Sokola
Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkovy Borové a Havlíčkova Brodu. Vybral si požadovaná
3

rizika, má návrh od České pojišťovny pro Sokol Nové Veselí
pojišťoven pro porovnání.

zajistit návrhy i jiných

» Názor ses. Ing. Horákové : předjednala si výhodnou individuální pojistku pro sokol Ledeč a
o hromadné pojištění by měla zájem jen v případě, že by bylo ještě výhodnější. Přes známého
makléře nechá udělat výběrové řízení na hromadnou pojistku dle požadavků br. Krále.
Usnesení č. 456 : Vzhledem k tomu, že hromadná pojistka nemovitého majetku ČOS končí
30. dubnem 2015 a není jednoznačná shoda, jak situaci řešit dál, připraví podklady pro pojištění
dle jejich subjektivních preferencí a názorů jak starostka župy, místostarosta Jan Král, tak Ing.
Hana Horáková. Výsledně bude vybráno nejvhodnější řešení.
Termín do 20. března 2015
Zodpovídá : starostka župy

» Jednoty – jako účetní jednotka - mohou vést účetnictví buď v plném, nebo zjednodušeném
rozsahu. Výkaz zisku a ztráty a rozvaha ať již v plném rozsahu, či zjednodušeném rozsahu je
povinnou přílohou přiznání daně z příjmů právnických osob za rok 2014, které je každá
jednota povinna předložit na příslušný Finanční úřad
v termínu do 31.března 2015

» Účetní závěrka podléhá schválení Valné hromady jednoty, která každoročně uzavírá uplynulý
rok a její zpracování má termín do 31.března 2015. Rok 2015 není rokem volebním, přesto
s ohledem na zpracování účetní uzávěrky nejpozději do 15. dubna 2015 musí proběhnout
ve všech TJ Sokol valná hromada.
Členové PV župy kteří se na pozvání mohou v rámci možností zúčastnit jako delegáti Valné
hromady Vaší TJ
TJ SOKOL

DELEGÁT

MOBIL

Bačkov

Horáková

TJ SOKOL

DELEGÁT

MOBIL

602393913 Okrouhlice

Smejkalová

606838042

Bystřice nad Pernštej. Král / Materna

602472178 Ostrov n. Oslavou

Král / Materna

602472178

Golčův Jeníkov

Smejkalová

606838042 Prosetín

Kříž

605901201

Habry

Horáková

602393913 Přibyslav

Uchytil

602537984

Havlíčkův Brod

Smejkalová

606838042 Rozsochy

Lernbecherová

566552583

Chotěboř

Uchytil

602537984 Rožná

Lernbecherová

566552583

Kejžlice

Horáková

602393913 Sněžné

Král / Materna

602472178

Krucemburk

Uchytil

602537984 Světlá nad Sázavou Horáková

602393913

Křoví

Kříž

605901201 Uhelná Příbram

Uchytil

602537984

Ledeč nad Sázavou

Michálková

731405196 Velká Bíteš

Kříž

605901201

Lipnice nad Sázavou

Horáková

602393913 Vilémovice

Horáková

602393913

Nížkov

Kerbr

603443583 Žďár nad Sázavou

Král / Materna

602472178

Nová Ves u Chotěb.

Horáková

602393913 Havlíčkova Borová

Kerbr

603443583

Nové Veselí

Horáková

602393913
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Usnesení č. 457: Tělocvičné jednoty Sokol, sdružené v župě Havlíčkově, zašlou kanceláři župy
kopii Výkazu zisku a ztráty a Rozvahy sestavené k datu 31.12.2014 jako podklad pro nárok na
dotace z programů MŠMT a Kraje Vysočina.
Termín do 10. dubna 2015
Zodpovídá : starosta jednoty

Usnesení č. 458 : Valná hromada Sokolské župy Havlíčkovy se bude konat od 16:00 hodin
v Sokolském domě v Havlíčkově Brodě
dne 17. dubna 2015
Zodpovídá : starostka župy

» Jako každoročně i letos proběhnou župní soutěže všestrannosti opět v Přibyslavi, kde si mohou
změřit síly všichni od dětského věku až po seniory. Pozvánky budou následovat.
Župní přebor v gymnastice se bude konat s sokolovně v Přibyslavi,
dne 18. dubna 2015
Župní přebor v atletickém čtyřboji se bude konat rovněž v Přibyslavi
dne 6. června 2015
Zodpovídá : náčelnictvo župy

» Na závěr stanovisko k publikovanému a obhajovanému činu separatistů Sokola Na Mělníce :
Pobočný spolek (dříve organizační jednotka sdružení) nemůže ze spolku vystoupit. Není členem,
který by vstoupil, nemůže tedy ani vystoupit. Právní subjektivita spolku pobočného se odvozuje
od právní subjektivity spolku hlavního. Spolek pobočný byl rozhodnutím spolku hlavního zřízen,
tedy jenom takovým rozhodnutím může být zrušen. Slyšeli jsme slovo zákona. Amen. Postačí si
přečíst nový občanský zákoník a důvodovou zprávu. Tělocvičná jednota Sokol na Mělníce byla
sice do veřejného rejstříku zapsána na základě rozhodnutí vlastní valné hromady jako pobočný
spolek Sdružení pro rozvoj všestranného sportu v ČR, o.s., ale takový zápis je chybný a musí být
napraven podle rejstříkových předpisů. Rutinní práce pro právníka znalého této problematiky.
Další debata je pouze mlácením prázdné slámy.
JUDr. Jan Mandát

Sestra starostka poděkovala Sokolu Nížkov za pohoštění a schůzi ukončila.

Schůze byla ukončena v 18:30 hod.

Zapsala: Hedvika Šubertová

Vyhotovil: Mgr. David Smejkal
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