Zápis řádného zasedání VÝBORU SOKOLSKÉ ŽUPY HAVLÍČKOVY
konaného dne 17. 4. 2015 v Havlíčkově Brodě

Přítomno :

35 vyslanců z 41 z 21 jednot (viz prezenční listina)
omluven
Sokol Golčův Jeníkov
omluven
Sokol Rožná
omluven
Sokol Bačkov
omluven
Sokol Prosetín
neomluven
Sokol Ostrov nad Oslavou
neomluven
Sokol Vilémovice

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
Mgr. Zdeněk Materna
Vladimíra Fiedlerová

jednohlasně schváleno

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

4. Zpráva mandátní komise : konstatována 85 % 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 2014 (příloha zápisu).
jednohlasně schváleno
7. Eva Šmídová, členka RK,
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přečetla zprávu revizní komise návrh na rozdělení zisku a požádala o schválení hospodaření župy.
jednohlasně schváleno

8. Ing. Hana Horáková, náčelnice župy (zpráva v příloze zápisu)
informovala vyslance o nejdůležitějších akcích všestrannosti naší župy a činnosti oddílů všestrannosti našich
jednot. Požádala jednoty o řádné a podrobné hlášení činnosti odborů všestrannosti, které je podkladem pro
přidělování dotací a poděkovala všem, kteří tak činí. Upozornila na absenci mužských, dorosteneckých a
žákovských složek na srazech. Vyzdvihla aktivitu Sokola Uhelná Příbram a Nová Ves u Chotěboře, jejichž
cvičenky a jeden cvičenec se letos účastní Gymnaestrády v Helsinkách. Vyzvala Sokol Velkou Bíteš
k uspořádání zálesáckého závodu zdatnost.
Připomněla, že v roce 2015 slaví Sokol „25 let spolu“ a 90. výročí otevření Tyršova domu.
Závěrem pozvala jednoty k účasti na župních přeborech všestrannosti, které se budou konat v Přibyslavi :
přebor v gymnastice proběhne 25.dubna 2015
přebor v atletice proběhne
06. června 2015

9. Ing. Miloš Uchytil náčelník župy,
krátce doplnil ses. náčelnici a zdůraznil, že cvičitelé všech mužských složek, se svou neúčastí na srazech,
ku své škodě připravují o velice cenné zcela nové poznatky, od renomovaných odborníků, které se jinde
nedozvědí.
10. Ing. Zdenek Jeřábek, župní předseda odboru sportu,
konstatoval, že v župě je sdruženo 1262 sportovců v 18 sportech. Klesá počet aktivních oddílů. Řada 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.
Požádal jednoty o zaslání informace o akcích jejich sportovních oddílů v roce 2014, kterou mají zaslat na email: zdenek.jerabek@gmail.com
11. Rozprava :
Alena Smejkalová, starostka župy
Otevřela současný naléhavý úkol a problém – pojištění nemovitého majetku Tělocvičných jednot Sokol
sdružených v župě Havlíčkově a konstatovala :
Někteří z Vás se rozhodli pojistit se od 1.5.2015 samostatně, v čemž Vám nikdo nemůže bránit.
Jedná se o Sokol : Lipnice nad Sázavou, Okrouhlice, Rožná, Sněžné, Uhelnou Příbram a Habry- tedy 6
jednot.
Je nesporným faktem, že pojištění samostatného subjektu je značně dražší.
Ostatních 13 jednot upřednostnilo levnější hromadné pojištění
Na základě tohoto faktu jsme se rozhodli oslovit vybrané pojišťovny a zjistit ceny pro jednotlivé TJ, v případě,
že by pojistka byla uzavřena hromadně za celou župu – tedy za všechny sokolovny v pojistné částce
212 000 000 Kč. Pro informaci o cenách pojištění pro jednotlivé jednoty jste dostali k nahlédnutí nabídku
České pojišťovny.
Naší povinností je udělat výběrové řízení, do kterého jsme vybrali 3 pojišťovny, které dostaly totožné
zadání :
stejnou souhrnnou pojistnou částku 212 000 000 Kč,
stejná pojistná nebezpečí FLEXA (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla či části)
stejná doplňková pojištění (všechna další živelná nebezpečí), povodeň, záplavy, vichřice, krupobití, sesuv
půdy, lavin, skal, tíha sněhu, pád stromů náklady na demolici, vodovodní
škody, odcizení, vandalizmus, vč. pojištění movitých věcí)
stejnou požadovanou spoluúčast pouhých 1000 Kč, vyjma povodně.
Výsledné kalkulace :
Česká pojišťovna podala nabídka
Pojišťovna Kooperativa nabídka
Pojišťovna Generali

v celkové částce 54 183 Kč
v celkové částce 50 492 Kč
v celkové částce 43 251 Kč,
což je rozdíl 7 – 11 tis.Kč
Dodala, že z jejího pohledu je v tomto případě favorit jasný a tato problematika je předmětem této diskuse.
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Připomněla, že bude nutné rovněž řešit tzv. pojištění odpovědnost z držby nemovitosti, které není v této
kalkulaci zahrnuto, což může výrazně změnit situaci.
br. Král – místostarosta župy, který společně s Ing. Horákovou zprostředkovali nabídku České pojišťovny
tento fakt zpochybnil a namítl, že je nutné znovu oslovit jmenované pojišťovny, čímž a vnesl do řad
přítomných logicky nedůvěru. Podnítil tím diskusi, v niž se probíraly otázky :
→ je nám opravdu jedno, kolik za naprosto stejné pojištění zaplatíme, nebo není ? → zajišťujeme opravdu
dostatečné pojištění ? → pojišťují tyto pojišťovny stejná rizika ? → je pojišťovna, která je při stejných
podmínkách dražší, také kvalitnější ? → je vůbec hromadné pojištění lepší, než samostatné pojištění
jednoty?
Na základě této diskuse, která prakticky anulovala dosavadní práci v záležitosti pojištění, vyzvala starostka
k hlasování o základních bodech :
● Tělocvičné jednoty, které se přihlásily k hromadnému pojištění nemovitého majetku, musí dát župě mandát
k jednání a uzavření předmětné pojistky jejich jménem.
Odsouhlaseno

● Všechny tři jmenované pojišťovny budou osloveny znovu se sníženou konečnou pojistnou částkou jednot,
které jsou přihlášeny, ale neměnným rozsahem dosavadního pojištění, neměnnou spoluúčastí, ale navíc
včetně pojištění odpovědnosti z držby majetku
Odsouhlaseno
● Závěrem bude proveden výběr pojišťovny, jejíž nabídka bude pro všechny zúčastněné jednoty nejvýhodnější.
Odsouhlaseno

● Hlasování o usnesení valné hromady proběhne způsobem en bloc.
Odsouhlaseno

Alena Smejkalová, starostka župy,
12. Usnesení
Vyslancům byl předložen návrh na usnesení z řádného zasedání Výboru župy Havlíčkovy, konaného dne
17.4.2015.
Jednohlasně schváleno

Na závěr starostka popřála přítomným do dalšího období hodně, zdaru a optimismu a současně poděkovala
Sokolu Havlíčkův Brod za poskytnutí prostor a přípravu schůze výboru župy. Popřála všem šťastné a klidné
prožití jara a schůzi ukončila.

Zasedání bylo ukončeno v 18,55 hod.

Zapsala: Hedvika Šubertová

Vyhotovil: Mgr. David Smejkal

Přílohy zápisu: zpráva starostky župy
zpráva hospodářky župy
zpráva náčelnice župy
usnesení
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