
ZÁPIS

z valné hromady župy  Dr. J. Vaníčka Brno, Gajdošova 18,
konané dne 24. června 2020 v 17.00 hodin v sokolovně T.J. Sokol Brno - Juliánov

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu viz příloha č.1 

Místostarostka  ses.  Quittová  v 17:00  hodin  požádala  o  sdělení  počtu  přítomných,  přítomni  zástupci  30  jednot,
přítomných členů je 45 z 91 pozvaných vyslanců + 3 zástupci odborných programových útvarů. Nebylo přítomno 50%
vyslanců.  V 17:15 hod je přítomno 46 vyslanců z 30 jednot, což je 50,5 %, VH je usnášeníschopná.  
Ses. Quittová přivítala všechny přítomné, požádala o minutu ticha za zesnulé bratry a sestry.
        Po zaznění Sukova pochodu zahájila jednání. Omluvila místostarostu župy Pavla Rafaje a předsedu odboru
sportu Tomáše Hlobila.
   
1.Zahájení: ses. Quittová seznámila přítomné s programem, požádala o případné připomínky a schválení programu.

1.1.Zahájení - schválení programu
1.2.Volba zapisovatele
1.3.Předání pamětních listů
1.4.Volba komisí - mandátová, návrhová (ověřovatelé zápisu), volební
1.5.Kontrola usnesení valné hromady 2019
1.6.Výroční zpráva župy o činnosti a hospodaření za rok 2019
1.7.Zprávy činovníků - všestrannost, sporty, vzdělavatelka, matrika
1.8.Zpráva kontrolní komise
1.9.Schválení výsledku hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
1.10.Diskuse
1.11.Dovolba člena kontrolní komise župy, náhradníků na členy předsednictva župy a náhradníků vyslanců do Výboru
ČOS
1.12.Usnesení
1.13.Závěr

 
Br. Petr Pošmůrný z T.J. Sokol Bílovice nad Svitavou podal návrh na nový bod, doplněný za bod č. 6 – Projednání 
stížnosti T.J. Sokol Brno - Židenice ve věci porušování stanov ČOS a dobrých mravů zástupci Sokolské župy Dr. 
Jindry Vaníčka. Do jednot byl emailem zaslán materiál, předpokládá, že zástupci jednot byli dopředu seznámeni.
Ses. Quittová se dotazuje, kdo z přítomných má u sebe vytištěné podklady Hlasováno- většina podklady nemá
Sestra Quittová dává hlasovat o doplnění bodu  
 Hlasováno, pro: 17, proti: 22, zdržel se: 9   Návrh na doplnění nebyl přijat.

Ses. Cikurasová z T.J. Sokol Brno - Židenice navrhuje hlasování o rozdělení župy ( schváleno na VH T.J. Sokol Brno -
Židenice).
Br. starosta Růžička - nebrání se vystoupení jednoty ze župy, jednota má právo vystoupit. Místostarostka župy sdělila, 
že o rozdělení župy bez projednání na VH jednot se nemůže  hlasovat.

Místostarostka nechala hlasovat o programu tak, jak byl předložen předsednictvem župy:
 Hlasováno- pro: 34, proti:13, zdržel se: 1

2.Volba zapisovatele – navržena ses. Olešovská  Hlasováno- pro: 48, proti: 0, zdržel se: 0

3.Předání pamětních listů Vzdělavatelka ses. Helena Ryšková se starostou župy Jiřím Růžičkou předali pamětní listy
při příležitosti výročí založení jednot.
100 let- T.J Sokol Borkovany, Brno - Jih, Viničné Šumice 
110 let-  T.J.Sokol Žatčany, Brno - Holásky, Měnín, Telnice, Újezd u Brna
120 let – T.J.Sokol Podolí, Brno - Řečkovice, Jinačovice
Ses. Quittová přečetla jména nejlepších sportovců sokolské všestrannosti za rok 2019  - viz příloha č. 2



4.Volba komisí: 
Mandátová komise – ses. Bartoňková, Ryšková, p. Galiová Hlasováno- pro: 46, proti: 0, zdržel se: 1
Návrhová komise – br.Mandát, Rychlovský, Pošmůrný     Hlasováno- pro: 49, proti: 0, zdržel se: 0
Volební komise – br. Mandát navrhuje, aby mandátová komise byla zároveň i komisí volební
                                                                                               Hlasováno- pro: 47, proti: 0, zdržel se: 2

5.Kontrola usnesení  VH roku 2019 – br. Jan Mandát viz příloha č. 3
VH 2019 vyjádřila nespokojenost s nečinností předsednictva ČOS ve věci údajného vystoupení TJ.Sokol Brno II.
Po roce ještě kontrolní komise ČOS neprošetřila zákonnost postupu ČOS.
Nejvyšší soud ČR rozhodl: tělocvičné jednoty nemohou samovolně vystoupit z ČOS.

Hlasováno- pro: 40, proti:6, zdržel se:1

6.Výroční zpráva župy o činnosti a hospodaření za rok 2019 – br.Růžička viz příloha č. 4
Br. starosta Růžička přečetl výroční zprávu, hospodaření bude projednáno v bodě 9.

7.Zprávy činovníků:  
Odbor všestrannosti - ses. Kvapilová viz příloha č.5
Odbor sportu – ses. Vincencová viz příloha č. 6
Vzdělavatelský odbor - ses. Ryšková viz příloha č. 7
Matrika - ses. Bartoňková viz příloha č. 8

8.Zpráva kontrolní komise – ses. Diatková viz příloha č. 9

9.Schválení výsledků hospodaření za 2019 a návrh rozpočtu 2020 - br.Růžička            viz příloha č. 10
Výsledek hospodaření 2019 a návrh rozpočtu župy na rok 2020 obdrželi vyslanci emailem spolu s dalšími materiály. 
V roce 2019 byl hospodářský výsledek záporný, a to ve výši - 46 121,66 Kč. 
Ses. Cikurasová upozorňuje na navýšené výdaje kanceláře v r. 2019 o 206 000,- Kč oproti navrženému rozpočtu.
Ses. Bartoňková vysvětluje navýšení v kolonce „materiál“ zakoupením airtracku, bosu a míčů do majetku župy, který 
byl ale následně  vyúčtován z dotace JMK. Rozdíl v kolonce „služby“ je způsoben zaúčtováním nájemného kanceláře 
za I. čtvrtletí 2020 do roku 2019. 
Br. Růžička sděluje snížení 1 pracovního úvazku v kanceláři župy.
Návrh rozpočtu 2020 je předkládán jako vyrovnaný v celkové výši 1 488 500,-Kč.

     Výsledek hospodaření 2019       Hlasováno- pro: 40, proti: 2, zdržel se: 6  
Návrh rozpočtu 2020                  Hlasováno- pro: 41, proti: 4, zdržel se: 4  

10.Rozprava: Ses. Quittová navrhuje časově omezit příspěvky na 3 minuty. Schváleno většinou hlasů

Ses. Cikurasová – chce hlasovat o rozdělení župy a dále sdělila, že podali stížnost na postup  činovníků župy
                               k  ústředním orgánům ČOS a připravují podání trestního oznámení. 
Br. Mandát – ptá se, jaký mají úmysl s přestupem T.J. Sokol Brno - Židenice do jiné župy a do které, abychom 
                       věděli, o čem vlastně hlasujeme. 
Ses. Cikurasová -  přesně tato župa určena není.
Br. Růžička – ohradil se proti obviněním uvedeným v oznámení k ústředním orgánům  ČOS, toto podání vážně 
                        poškodilo dobré jméno župy a zvažuje další setrvání ve funkci.
Br. Ivanov / Babice nad Svitavou – navrhuje svolat mimořádnou VH o rozdělení župy
Br. Najer - nesouhlasí s jednáním br. Růžičky ve věci případného stěhování kanceláře župy do prostor T.J. Sokol  
                   Brno I, umístění župy by mělo být v jednotě naší župy
Ses. Quittová- br. starosta s jednatelem župy stanovy neporušili, výpověď z nájmu trvá do 31.8.2020, župa
                       nemůže zůstat bez zázemí. 
                        Dává hlasovat o rozdělení župy Dr. Jindry Vaníčka.
Br. Najer - dává protinávrh - svolat na podzim mimořádnou VH župy.
                Mandátová komise přepočítala přítomné - přítomno 49. 
Ses Quittová dává hlasovat o protinávrhu -  Hlasováno- pro: 35, proti: 10, zdržel se: 4   
Schváleno konání mimořádné VH
Br. Pošmůrný/ Bílovice na Svitavou – dotaz, zda může dát starosta výpověď z nájmu, když je jen jedna nabídka?
Br. Mandát/ Brno – Husovice - nejedeme v režimu zákona o veřejných zakázkách.
Ses. Janovská, Br. Gut /Brno - Řečkovice – chovejme se zodpovědně, domluvme se, snažme se najít dohodu 
mezi jednotou Brno - Židenice a župou Dr. J.Vaníčka, navrhuje vypsat nové VŘ na nebytové     prostory. Není dobré 
stěhovat se do prostor župy J. Máchala. 
Br. Rychlovský/ Brno – Židenice - také nesouhlasí stěhovat sídlo župy do prostor župy J. Máchala.
Br. Stehlík/ Ždánice - navrhuje připravit záložní rozpočet (ponížení o poměrnou částku), pokud Židenice odejdou.



11.Dovolba člena kontrolní komise župy, náhradníků na členy předsednictva župy a náhradníků vyslanců do 
výboru ČOS.
Nejsou kandidáti
Navrhnout kandidáty před mimořádnou VH na podzim.  

     Br. starosta Jiří Růžička navrhuje zřízení hospodářské komise -  Hlasováno- pro: 26, proti: 8, zdržel se: 4
V okamžik hlasování jsme už byli v režimu valné hromady se sníženým počtem účastníků s  hlasem rozhodujícím - čl.
8.6.3. stanov. 

12. Usnesení - sešla se návrhová komise, sepsala usnesení, které přečetl br. Mandát.              viz příloha č. 11
Doplněny body : 
bude stažena výpověď z nájmu 
svolání mimořádné VH do 30.10.2020
Hlasování o celém usnesení Hlasováno- pro: 40, proti: 0, zdržel se: 2

1.Závěr – Ses. Quittová poděkovala všem přítomným za účast a popřála pevné zdraví a hodně úspěchů v sokolské 
činnosti. 
        Zasedání skončeno v 19.45 hod.  

V Brně dne 30.6.2020

Zapsala:       Eva Olešovská                     ……………………………

 
Ověřili:                        Jan Rychlovský      ……………………………

                                    Jan Mandát             ……………………………
                          
                                    Petr Pošmůrný        ……………………………
   

……………………………….   …..………………………………..

Starosta župy Dr. J. Vaníčka  Místostarostka župy Dr. J. Vaníčka
           Jiří Růžička      Petra Quittová

Přílohy:   č.1 – 11 viz  originál zápisu


