
OKRESNÍ SDRUŽENÍ SPORTŮ HAVLÍČKŮV BROD Z.S.
se sídlem Ledečská 3295,580 01 Havlíčkův Brod,IČ 00435724

E-mail: predseda{.D,q§bb.gz, mobil 731 441 697 .

Všem TJ/SK
okresu Havlíčkův Brod

Věc
Valná hromada Okresního sdružení sporlů Havlíčkův Brod z.s. - Svolání

Výkonný wýbor OSS H. Brod na svém zasedání dne 13.2.2019 rozhodl o svolání Valné
komady delegátů tělov,ýchovných jednot a sportovních klubů OSS H. Brod, a to na:

úterý 4.6.2019 od 17. hodin v hote|u Slunce Hav|íčkův Brod, restaurace v přízemi.

Delegačni lístek zasileite Douze elektronicl§, na:

e-mailovou adresu: predsedarZ,osshb.cz

Děkuji Vám předem za spolupráci a přejeme hodně sportornrích úspěchů

S pozdravem

pavel Mazánek
předseda VV OSS Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě dne 24.3.2019



OKRESNÍ SDRUŽENÍ SPORTŮ HAVLÍČKŮV BROD Z.S.
se sídlem Ledečská 3295,580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00435724

E-mail: predsedaíD,qsshb.cz, mobil 73I 44| 697

PRo G RAM

VALNE HROMADY OSS HAVLÍČKŮV BROD Z.S.

konané dne 4.6.2019 od 17 hodin v restauraci hotelu SLUNCE v Havlíčkově Brodě

Návrh programu:

1. Zaháj ení, schválení pro glamu' volba pracovního předsednicťva
2. volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti OSS za rok 2018, informace o hospodaření zarok2018 a výhled

činnosti a plán hospodaření na rok 2019
4. Zpráva revizní komise za rok 201 8
5. Návrh na změnu ve Stanovách OSS Havlíčkův Brod
6. Inforrnace o zavedení pořádání rryhodnocení Sportovec okresu Havlíčkův Brod ve

spolupráci s DEŇKEM VLP
7. přestávka na občerstvení
8. Ocenění zasloužilých pracovníků sportovních organizaci na okrese Havlíčkův Brod
9. Diskuse
l0.Zpráva návrhové komise - návrh usnesení
tt.Závěr valné hromady

Výkonný
OSS Ha



ZPRAvA
Mandátové komise zvaIné hromady zástupců TJ/SK okresu Havlíčkův Brod,
která se konala dne 4.6.2019 v restauraci hotelu SLIINCE v Havlíčkově Brodě.

Yážené delegátky a delegáti, vážení sportovní přátelé!

Valná hromada byla svolána na záI<].adě usnesení W OSS Havlíčkův Brod z.s.,
pozvánkou ze dne í3.2.2019 v souladu se stanovami Okresního sdružení sportů
Havlíčkuv Brod z,s,.
Dle stanov Okresního sdružení sportů Havlíčkův Brod z.s. bylo na dnešní
Valnou hromadu pománo:

S hlasem rozhoduj ícím:

64 delegátů za TJ/SK
2 delegáti za syazy

z toho píit,,i.Ť...o.tuu..í. ..n"o^t r.].1
, tot o prit. . .?. . . . om luv. . P. .. neomluv,, (J. 

.

-n li ra
Z celkového počtu delegátů je přítomno,,7.1...což je .?.7..V"
Valná hromada je tedy usnášeníschopná !!!|!! J-}kbo-nerríí

Vzhledem k tomu, že je přítomna nadpoloviční většina delegátů je Valná
hromada schopna přijímat usnesení. Mandátová komise tedy prohlašuje Valnou
hromadu za usnášeníschopnou! ! | !,ln#
Děkuj i za pozomost!

l,:
"lh.

podpisy členů mandátové komise

#

okíesni sdružen
Havlíěkilv t,ío

výkonný

Ledecská 3295, 580 0'1

lČ: 00a 35 7?í !-|íj]

spo
s,



okresni sdružení soóňů
Havličkův Brod i.s,

Výkonný výbor o
Ledečská 3295, 580 01 Havličkův BrOd

SEZNAM TJ A sK oKREsU HAVLíčKůV Eih'óó"'DlČ:CZB'435:|2!'

číslo Název TJ/sK lméno a příimení deleqátí Podpis počet

3601001 soKoL BEzDEKoV z-s. Jiří Nevole ,!L{_- 1

3601003 JlsKRA NoVA VEs U SVETLE z.s. vlastimil simek 2

3601005 sK HABRY Z.s. Václav Dobď ú,'LJ, 3

3601006 TJ soKoL GoLčůV JENíKoV z.". Lucie sulcová 4

360,1007 TJ soK. HAVL|cKoVA BoRoVA z.s. Hana Ghlubnová 24. e-+"<z--,/ 5

3601008 rl llsxnn gavríčKůV BRoD z.s. 6

360,101 2 TJ SOKOL HERALEC Václav Hrala 7

360í 0í 3 SOKOL HNEVKOV|CE z.s. z q,r/O\ 8

360l01/t TJ SOKOL HORN| STIJDENEC z.s- lt d|r,,.nr;2'' 9

3601 015 TJ cHs cHoTEBoR z.s. 10

3601 017 TJ SOKOL SOBlNOV z.s. I ,l 1,|

360l 018 TJ REBEL DoLNl MEsTo z.s- ,5\-- 12

3601019 TJ sB SVETLA N. sAzAVoU z.s. iří Moravec - -./_,--+, í3
360l021 TJ SMOLOVY spolek ,l4

3601022 TJ SOKOL STOKY z.s. Tomáš kařlík /?/ 15

3601023 TJ Tls 2.s. 15

360,1024 TJ JlSKRA SLAPANOV 0 ,,, j L., i.. ., 17

3601026 TJ soKol l,JSoBl 2_s. petř klement 16

360,1027 TJ soKol V|LÉMoV z.s Miloslav Tlapák \ l9
360,1029 soKoL VlsKA z.s. ondřei capek 20

360103l TATRAN zDlREc N. DotJBR. z.s. zdeněk pleva 21

360,1032 sK Kozll z.s. Joseí Makovec \§',á! 3{, 22

3601034 TJ KoVoFlNls LEDEC N. sAz. z.s. //r'.rÁ_,-. 23

3601036 TJ LEsTlNA z.s. David Hospodka ,?i^,, 24

360,1037 TJ soKoL LlBlcE nad D. z,s. l,ár== 25

3601039 TJ SOKOL L|PA z.s. ondřei Baloun ,/žr,;i,..,,__ ,. '26
350{ 0,í0 TJ SOKOL LUClCE Lukáš Kreuz 27

3601041 TJ soKoL MALEC z.s. Alice Fiedlerova 't. 28

360í 042 TJ SOKOL M|ROVKA z.s. Filip Heikal |,, , /,l 29

360l0,t3 soKol NoVA VEs u cHoTEB,2.s. Daqmar Kocourková I4J / 30

360í 044 TJ SOKOL OKROUHLlCE Ladislav couíal Gkt, 3l
3601045 TJ SOKOL OUDOLEN MiřoslaV Janáček 32

360,10/t6 TJ SOKOL POHLED z.s. Lukáš §obotka ótnlotl,ttt 33

3601046 TJ SOKOL ROZSOCHATEC Z.S. 34

360,1049 SK VEZNlCE z.s. 35

3601050 SPARTAK ST. RANSKO spolek q 36

3601052 TJ VlKToRlE JERlsNo z.s. Ladislav Mnázek 37

3601058 TJ zDRAV.PosTlz. HB Petr Míchal 38

360,1062 TJ Věž z.s. 39

3601068 TJ VEsELY ZDAR z.s_ ž./ 40

360,1069 BRUSLAŘSKÝ KLUB HAVL. BRoD z., /1 l A 11

360,1070 TJ DLoUHA VEs z.s. / a-/-) 42

3601073 TJ sPV VYslNA HB z.s. věra kosová ,/J-,/ 43

360l077 sK PRlBYsLAV z.s. cestmíř sibera / {u:/ 44





valná hromada oss Havlíčkův Brod navrhuie :

1)

W navrhuje, aby dnešní naše jednání
složení:
Václav Dobry - člen W OSS
Pavel Mazánek - předseda OSS
Václav Dipold - místopředseda OSS
Zdeněk Janovský - předseda RK OSS
Luboš Vaněk - místopředseda OSS

2)

Mandátová komise:
předseda komise Zdeněk Rajdl

řídilo pracovní předsednictvo v tomto

- předsedající Valné hromady
- člen pracovního předsednictva
- člen pracovního předsednictva
- člen pracovního předsednictva
- člen pracovního předsednictva

TJ Sokol řIněvkovice
TJ Sokol Mírovka
pracovník sekretariátu OSS

člen W OSS
TJ Sokol Havlíčkova Borová
místopředseda W OSS

člen komise
člen komise

3)

Návrhová komise:
předseda komise
člen komise
člen komise

Filip Hejkal
Hana Křípalová

Mgr. Martina Kubalová
Hana chlubnová
Luboš Vaněk

V Havlíčkově Brodě dne 4.6.2018 za YY OSSHB
předseda a statutiimí zástupce
pavel Mazánek



l
OKRESNi SDRUŽENÍ SPORTŮ HAVLÍČKŮV BROD Z.S.

se sídlem Ledečská 3295, 580 01 Havlíčkův Brod,IČ 00435724
569 333 250, E-mail: predseda@osslrb-cz. kripa]olala9§§bb.cz. mobil 731 441 697

OKRESNI SDRUZENI SPORTU HAVLICKUV BROD

Dovolte mi, abych vás informoval o činnosti Výkonného výboru od poslední Valné hromady
ze dne 22,3.2018. Výkonný výbor se sešel k 3 pracovnim výborum, kde řešil vzniklé
problémy, požadavky a chod ubytovny.
Zaměřil se na úkoly od nadřízených organizací, Projednávalo se pravidelně hospodaření,
požadavky a informace , ČUS P.aha, které k nám dorazili buď písemnou nebo elektronickou
ťormou nebo z pravidelných měsíčních porad předsedů okresů.
Na úvod bych vás chtěl informovat, že na vlastni žádost do našich řad vstoupil nový sportovní
subjekt LA team Chotěboř. Se vstupem W OSS HB souhlasil a nyní to dává k odsouhlasení
všem delegátům - ptám se Vás proto, prosím zda nový sportovní subjekt př!ímáte mezi sebe
za člena naší OSS HB a člena ČUS? (přijetí proběhlo v pořádku) - toto bude odsouhlaseno
v Usnesení VH prosím komisi, aby tento bod do usnesení zanesla až se o něm bude
hlasovat.

Naše organizace má k 1.1.2019 celkem 64 TJ/SK a 24 druhů spoftů o počtu 8736
členech, z toho je 4342 mládežniků do 18 let což je historicky nejvíce z členské základny a
4394 členů tvoří dospělí. Na okrese máme 2 sportovní svazy (OFS, Stolní tenis).

Všchny naše TJ/SK musím po chválit za vzornou práci s IS ČUS.
Ze sftany OSS bylo podpořeno 17 akci na základě žádosti ve výši 57 tis. Kč, a o kterých
pruběžně informujeme na našem webu a jsme rádi, že se na veřejnosti presentuje Česká rrnie
sportů, a také jejich vlajková 1oď ,, Sportuj s námi". Při této příležitosti bych chtěl poděkovat
za propagaci sportu novinářům z Havlíčkobrodského Deníku a Cesty Vysočiny.

V § CUS, IS SPORT a na Rej stříkovém soudě v Hradci Králové dbát na doplnění
potřebných dokumentů, po volebních VH dojdeJi ke změně nebo se potvrdí stávající lýbor,
předseda a statutaři, aktualizovat koloŇu funkcionaři a označit v nich statutární zástupce,
aktualizovat adresy, telefony emaily. Ten kdo žádal pro rok 2019 o dotaci,, Můj klub" musí
do 30.6.2019 tuložií Yýkaz zisku, a ňrát, rozvahu a Zápis zY alné hromady nebo Výročni
schůze.

Na rok 2018 obdržel celý kraj Vysočina na Všesportovní kolegium m|ádeže částku ve
l}ši 4 mil. Kč. Tato částka je jř bez navýšeni od ČOV Praha. Náš okres na základě
lrykázané členské základny obdržel 407 .758,- Kč, což činilo na mládežníka 92.- Kč. Na
mládežníka, který je veden u ASPV polovina. Každá TJ/SK, která má mládežnickou zíkladnu
více jak 5 dětí, má právo na tuto dotaci dosáhrrout.
Pronájemce restaurace v Hostinci Sport ukončil na svoji žádost pronájem, když se dostal do
dluhů a neměl na nájemné - celkově vznikl dluh 25 tis. Kč, ktený nyní vymáháme přes
Okresní soud v Havlíčkově Brodě.



Od TJ/SK jsme získali na členských přispěvcích vroce 2018 52.500,- Kč, NadŤízenému
orgánu jsme zaplaílli za okres členské poplatky ve výši 8.782,- Kč a příspěvek na činnost od
CUS Praha jsme obdrželi 13.026,- Kč. Od KO ČUS jsme za práci pro sportovní organizace
obdrželi dotaci 50.000,- Kč. Na akce TJ/SK a oslaly založeni klubů vroce 2017 jsme
pŤispěli částkou 57.810,- Kč. Příspěvek na činnost, provoz a údržbu jsme oa VŠVr ČR
v programu III. přes ČUS Praha obdrželi částku ó35.000,- Kč.

Inventurni výsledek za rok 2018, kte{i byl odsouhlasen na W OSS HB dne 13.2.2019 je
následq|ící:
DHM
DDHM

2.202.558,- Kč
447.923,- Kč

Event. majetek 184,228- Kč
Byl lyřazen majetek v roce 2018 v částce 43.277,- Kč - na to je potvrzení od TS HB o
převzetí k likvidaci. (staré ledničky, mikrovlnky, varné konvice, židle, stolky, postele,
povlečení na postele apd).

Ekonomika a hospodaření OSS HB včetně Vedlejší Hospodářské činnosti. Celkový
výsledek hospodaření za rok 2018 skončilo ve ztráté -137.03'l,- Kč, Daň FÚ HB za rok
2018 neplatíme.
K 31.12,2018 bylo na účtu a v pokladně celkem 1.940.422,- Kč.

Náklady na OSS v roce 2018 činily 1.465.213,- Kč (plán byl 1.280.000,-Kč), příjmy pak
1..002.937,-Kč (plán byl 1.190.000,-Kč). Výsledek hospodařeni je íedy ztráta - 1(12.276,-l{č
(plán byl 90.000,-,-Kč). Rozdíl 370 tis. Kč
Ztráta je způ§obena tím, že naše přijmy z pronájmu restauface a kanceláří pro OFS se
výrazně snížili (restaurace je v současnosti zavřena a také dotace nedosahují potřebné výše.
Provozní náklady a to hlavně (renovace nemovitosti, údňba zařízení, zdtažení plynu,
elektřina a vyšší minimrální mzda nrim prodražují úklid a správce).
VHC náklady 966.180,-Kč (plán 1.150.000,_Kč), výnosy 1.291.419,- Kč (plán 1.250.000,-
Kč). VHČ je tedy v zisku 325,240,-Kč, (plán byl 250.000.- Kč), z kterého jsme snižlli zíráíLl
provozu OSS.

V pohledávkách miime celkem dluh 115.153,-Kč. Zato dllžná částka od lidí se lymáhá
pře Okresní soud v Havlíčkově Brodě následně přes soudniho exekutora.
Celkově lze tedy říci, že hospodařeni roku 2018 bylo lepší než v minulém roce. Projednané
hospodařeni bylo na VV OSS dne 13.2.2019 a W doporučuje dnešní Valné hromadě toto
hospodaření schválit bez l"ýhrad.

A nyní k rozpočtu OSS HB na rok 2019

Hlavní činnost:
Příjmy:
Příjmy program III.Z ČUS 700.000.- Kč
Tňby za ptonájmy a služby 150.000,- Kč
Příjem dotace Vš.kol.ml. kraj e Vysočina 433.069,- Kč
Příspěvek od ČUS 15.000,- Kč
Příspěvek od Ko ČUS 15.000,- Kč
Clenské příspěvk}z 53.000._ Kč
Celkem 1.366.069.- Kč



Výdaje:
Spotřeba materiálu
SlUŽbY 1etekrlina,ptyn, voda, úklid)

Mzdové a Osobni náklady
Ostatní náklady
Dotace Vš. Kolegia
Podpora akcí TJISK na okrese

60.000.- Kč
80.000,- Kč

650.000,_ Kč
80 000,_ Kč

433.069,- Kč
100.000,- Kč

1.403.069.- Kč

ved|eiší hospodářská činnost:
Příjmy:
Výdaje:

1 300 000.- Kč
1 000 000.- Kč

(+300.000,- Kč)

Tento rozpočet projednal VV oSS dne 13.2.2019 a doporučuje ho dnešní Valné hromadě ke
schválení,
snažil jsem se být co nejstručnější, máme sebou podrobné materiály tak že pokud se budete
chtít na něco zepíaí tŇ v disl-usi nebo po vH. paní křípalová ekonomka oss je přítomna
našemu zasediini takže, ráda podá lysvětlení k hospodařeni jak oss tak i k hospodářské
činnosti. I já sám pokud budu umět.
Dovolte mi, abych vám všem a vaším prostřednictvím poděkoval funkcionářům, trenérům,
cvičitelům a roáodčím za jejich práci, Dík patří i sportovcům, bez kteqich by naše práce
nedávala smysl. poděkovat bych chtěl i všem představitelům měst a obcí, kteří sportovním
organizacím pomrlhají. vždy'pravidelná spotlovní činnost dětí a mládeže je tím nejlepším co
jim můžeme nabídnout.

Vám všem děkuji za pozořno§t

okresni sd ení sportů
Havlíčkův rod z.s.

výbor
tedeč§ké 3?95,

o
Bíod



OKRESNÍ SDRUŽENÍ SPORTŮ HAVLÍČKŮV BROD

Z P RAvA
Revizni komise OSS Havlíčkův Brod dne 4.6.201,9.

Yéůené delegátky a delegáti, vážení hosté.

Dovolte mi, abych z pověření revizní komise pozdravil jednání naši valné hromady
a popřál mnoho zdaru v jednání.

Nyní předklád ám zprávu revizní komise za uplynulé období za rok 201 8. Členové
revizní komise mají stanoven plán kontrol a ten byl pruběžně zajišťován. Komise
pracuje ve složení p. Janovský - předseda, p. BěhouŇová, p. Pecková - členové
revizní komise.

Členové revizní komise se několikrát v roce 2018 sešli v kanceliáři u p. Křípatové -
ekonomky OSS. Poslední kontrola se uskutečnila dle plánu kontrol 23.I.2019,
Členové komise si rozdělili jednotlivé oblasti a dále již pracovali dle plánu
jednotlivě. Byla prováděna namátková kontrola pokladní hotovosti, náležitosti
účetních dokladů. Byly zkontrolovány nakupy co do výše limitu i účelnosti.
Rovněž byly prováděny kontroly správného výpočtu zdravotního a sociálního
pojištění a jejich odvodů příslušným institucím.

Stav pokladny k 31. 12. 2018 byl 85.846o- Kč. Na bankovním účtu Komerční
banky Havlíčkův Brod bylo uloženo k 3 1 , 12. 201 8 částka 1.854.576,3ó Kč.
Celkem I.940.422,36Kč

Byla kontroloviána i činnost aprovoz vedlejšího hospodařství a to jak ubytování,
tak i pronájmy,

Předseda komise vypracoval protokol o kontrolách a ten byl následně zaslán
předsedovi OSS a projednán na výboru OSS.

Členové revizní komise se pravidelně zúčastňovali zasedáni Okresního výkonného
výboru. a předseda revizní komise seznamoval členy qy'boru s připomínkami
revizní komise..

Mohu konstatovat, že pokladnaje vedena přehledně, doklady jsou nalepovány
postupně podle data čerpaných částek ajsou řádně uloženy v šanonech. Stav
pokladny při kontrolách byl shodný s účetními doklady. Pokladna byla fyzicky
kontrolována. Příjmové a výdajové doklady byly správně podepsány, opatřeny
razítkem.

Při kontrole odvodů zdravotního a sociálního pojištění nebyly zjištěny žádné
nedostatky. Dané odvody odpovídaly platným předpisům v této oblasti.



I

Byla provedena také namátková kontrola inventarizace majetku a fyzická kontrola
někteých předmětů inventáře. Kontrolované předmě§ byly v místě určení dle
inventarizace, Nákupy plní svůj účel.

Mohu tedy prohlásit, že z provedených kontrol nebyla revizní komisí navržena
žádná opatíeni k nápravě.

Mohu též konstatovat, že pracovníci sekretariátu se o budovu staraj í způsobem
dobrého hospodaře a pravidelně zabezpeěují nutnou údržbu a revize, aby ubytovna
sloužila danému účelu a přinášela urči§; zisk, i kdyžjednání s ubytovanými není
rozhodně jednoduché.

Závěrem dovolte, abych jménem revizní komise poděkoval všem členům
výkonného výboru zajejich pracovní nasazení, děkuji též za spolupráci členům
revizní komise a také všem fuŇcionářům za jejichpráci v tělovýchovných
jednotách a sportovních svazech. Přeji Vám hodně sportovních úspěchů a zdaru v
osobním životě.

Děkuj i za pozomost.

Dne 4.6.2019

Ing. Zdeněk Janovský - předseda RK OSS Havlíčkův Brod



USNEsENÍ vALNE HRoMADY

Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod, z.s, konanó dne 4.června 2019

Na základě přednesených zpráv a diskusních lrystoupení a předložených materiálů
přijimají delegáti Valné hromady toto usnesení:

valná hromada:

1) schva|uie:

a) Zprávl o činnosti OSS Havlíčkův Brod zarok2018
b) Zprávl o hospodaření OSS Havlíčkův Brod za rok 2018
c) Rozpočet OSS Havlíčkův Brod na rok 2019
d) Zprávl revizní komise OSS HB za rok 2018
e) Pokračovat v přidělování příspěvků na akce pořádané pod hlavičkou

řádných č|enů OSS HB a kteří mají změněn název a stanolT, pokud o to
požádají dle interní směrnice spolku a mají všechny své povinnosti vůči
OSS HB a nadřízeným složkám splněny.

í) Změnu Stanov a ukládá W OSS Havlíčkův Brod, zajistit změnu na
Rejstříkovém soudu v Hradci Králové - změna počtu členů W OSS z 10
členů na 5 členů a místo dvou místopředsedů pouze jednoho

g) Souh|así s bezúplatným předánim budoly a pozemku ve vlastnictví OSS
HB a to v případě výstavby nové Sportovní městské haly za podmínek
uvedených v nabídce městu Havlíčkův Brod

h) Souhlasí s přijetim nového člena LA team Chotěboř z.s. do našich řad

Ukládá:

a) Nadále hospodařit se svěřenými prostředky a majetkem jako řádný
hospodář

Zodpovídá: \ry O§S a sekretariát OSS HB

3) Bere na vědomí:

a) Že sekretariát OSS HB, bude poskytovat řátlným členům spolku jako
dosud konzultaci k daňovému přiznání za předem stanovenou úplatu,

Zodpovídá: \ry OSS HB

v Havlíčkově Brodě dne 4.6,2019 delegáti s hlasem rozhodujícím

místopředsedové OSS HB

Výkonný VýtjOí
3295, 580 01 Havličkův Blo0
36 ?24 Dlč: ,:.z aó43572 
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Návrh do Usnesení ke změně stanov oss Havlíčkův Brod ž.s.

o V článku 4 bod 4.4 udělat změnu ve větě, že Valná hromada volí 10 členů W OSS HB

Valná hromada volí 5 členů do W OSS HB

o v článku 6 bod 6.1 udělat změnu ve větě, že w oss mezi sebou zvolí předsedu a dva
místopředsedy

W OSS HB mezi sebou zvolí předsedu a jednoho místopředsedu, kteříjsou oba
statutárními zástupci a oba jednají a podepisují samostatně a to v souladu s rozhodnutím
VHaWossHB

Okresni sdruž{ni_sportů
Havlíčkův Blod z,s, ,
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