
 

Usnesení Valné hromady TJ I. ČLTK o.s.  

konané 11.3.2014 

 

Místo konaní:   Areál Vyšší odborné školy s.r.o., Ledecká 35, Plzeň 

Datum konání:   11.03.2014, od 17.00 hod. 

Přítomno:    70 členů s volebním právem z celkového počtu 136 

bod 1.   Zahájení: jednání valné hromady (dále VH) řídil z pověření Výkonného výboru (dále VV) 

ing. František Korbel, přivítal členy TJ I. ČLTK o.s. (dále TJ) a hosty ing. Zdeňka Štengla, předsedu 

rady ČTS a ZpčTS a ing. Františka Steinera, člena rady ČTS a předsedu MěTS.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v době zahájení nebylo přítomno více než 50% členů s hlasovacím 

právem jednání VH bylo posunuto o 30 min (čl. III, bod 3 platných Stanov TJ). 

 

Jednání pokračovalo bodem 8.  Ocenění členů TJ v souvislosti s oslavami 120 let TJ: Předseda VV 

p. Jiří Winkelhöfer seznámil členy s průběhem oslav, uskutečněné 12.09.2013 při kterých byla TJ 

oceněna plaketou ČTS a oceněn byl i ing. Pavel Kolouch. VV rozhodl o předání ocenění významných 

členů TJ vlajkou TJ a drobnými dárky. Ocenění předal Předseda VV Jiří Winkelhöfer a člen VV Petr 

Jandl těmto členům: ing. Ladislav Motl (omluven, nemoc), ing. Pavel Novák, Jiří Pacholík, ing. 

Stanislav Čeček, ing. František Steiner, Jana Karezová, ing. Jiří Potůček (omluven), Hana Trhlíková 

(omluvena), Piskáčková Nataša (omluvena). 

V průběhu předávání ocenění členů bylo dosaženo příchodem dalších členů TJ počtu 70 celkem a tím 

byla získána nadpoloviční většina potřebná pro usnášeníschopnost VH.  

bod 2.  Volba mandátové (volební) a návrhové komise:    

návrh složení mandátové komise: Martin Štál, Radek Mráz, František Uhlík - hlasování 70/70 - 

100,0%,  

návrh složení volební komise: komise nebyla volena, 

návrh složení návrhové komise: ing. František Korbel, Petr Jandl - hlasování 70/69/1 proti - 98,6%. 

 

Následně předsedající VH ing. František Korbel požádal o odsouhlasení předloženého programu 

jednání VH - hlasování 70/70 - 100,0%. Program jednání pokračoval zprávou předsedy VV. 

 

bod 3.  Zpráva výkonného výboru o činnosti v r. 2013: 

Předseda VV p. Jiří Winkelhöfer seznámil členy s oslavami 120 let, mistrovstvím klubu ve čtyřhře, 

přijatými dotacemi v r. 2013 a žádostmi pro r. 2014, sponzoringem, splacením půjčky a deblokací 

zástav majetku, změnou bankovního ústavu, činností správce a ukončením smluvního vztahu, 

podávání informací přes web www.cltkplzen.cz a facebook. 

 

VH vzala zprávu VV na vědomí. 

 

bod 4.  Zpráva revizní komise: 

Předseda revizní komise ing. Jan Bártík seznámil členy s činností komise a rozsahy vnitřních změn po 

poslední VH - změna členů VV, rozvoj členské základny a změna účetnictví. Informoval o potřebě 

nové inventarizace movitého majetku. Závěrem informoval o ukončení práce v revizní komisi.   

 

VH vzala zprávu revizní komise na vědomí. 

http://www.cltkplzen.cz/


Předseda VV p. Jiří Winkelhöfer dále informoval, že také Karel Tykal požádal o ukončení práce 

v revizní komisi. Tří člennou komisi bude proto nutno doplnit o 2 členy - Radek Tykal + 2. Tyto 

kandidáty VV a nechá je schválit na nejbližší VH. 

 

bod 6.  Odkoupení městského pozemku p.č. 472/54 o výměře 13 m2: 

Předseda VV p. Jiří Winkelhöfer informoval o žádosti MmP o prodeji malého pozemku přilehlého 

k pozemku TJ směrem od trafostanice FC Viktorie Plzeň. Pokud se bude pozemek odkupovat tak za 

odhadní cenu. V diskusi padnul návrh od JUDr. Stanislava Sequense požádat MmP o vydržení 

pozemku, když MmP nepřistoupí tak potom pozemek odkoupit. Bylo přistoupeno k hlasování podle 

tohoto návrhu - hlasování 70/70 - 100,0%, k přijetí bylo zapotřebí 2/3 hlasů přítomných (čl. III, bod 6 

platných Stanov TJ). 

 

bod 5.  Informace pro sportovní sezonu 2013 a 2014: 

Petr Jandl informoval o výsledcích družstev v městských soutěžích a o výsledku turnaje TJ. VV 

posuzuje rozšíření počtu družstev v soutěžích a turnaj rozšířit o singly - vítězové nebudou platit roční 

členský příspěvek.  

Předseda VV p. Jiří Winkelhöfer informoval o předloženém návrhu ročních oddílových příspěvků pro 

rok 2014, zavedení vstupního členského poplatku, poplatků za šatní skříň, poplatky za hraní hostů 

apod. V diskusi byly dotazy odpovězeny. Bylo přistoupeno k hlasování - hlasování 70/69/1 se zdržel 

- 98,6%. 

  

bod 7.  Zpráva o hospodaření v r. 2013 a návrh rozpočtu r. 2014: 

Předseda VV p. Jiří Winkelhöfer srovnal výsledky TJ za období let 2012 - 2013 s výhledem na r. 

2014. TJ v r. 2013 hospodařila s přebytkem 75,0 tis. Kč (vyšší dotace a příjem z reklam), dochází 

k nárůstu cen energií (elektřina a plyn). V r. 2014 je předložen střízlivý, vyrovnaný rozpočet a VV 

přijímá úkol zvýšit příjmy a docílit vyššího přebytku. Výsledek výrazně ovlivní případná dotace na 

investiční výstavbu ve výši cca 5,0 mil. Kč. O dotaci MŠMT se bude rozhodovat ve 3.m.2014. Bylo 

přistoupeno k hlasování - hlasování 70/68/2 se zdrželi - 97,1%. 

 

bod 9.  Diskuse: 

V diskusi vystoupil: ing. Zdeněk Štengl s informací o vývoji tenisu v ČTS a ZpčTS, poděkoval TJ za 

dobrou práci s mládeží, ing. Jan Bican s otázkou o jakou dotaci je zažádáno a zda bude vázána na 

závazky TJ - odpovězeno, že dotace je bez účasti TJ, Jiří Pacholík s otázkou jak budou vybírány 

poplatky na r. 2014 - odpovězeno, přes účet nebo do pokladny Martinu Štálovi. 

bod 10.  Schválení usnesení: 

Protože hlasování bylo k jednotlivým bodům programu VH konstatuje, že VH byla ke všem bodům 

jednání usnášeníschopná a všechna hlasování byla schválena. 

 

bod 11.  Závěr: 

Předsedající VH ing. František Korbel na závěr poděkoval členům a hostům VH za účast a VH byla 

ukončena v 18.38 hod. Po ukončení se podávalo malé občerstvení 

  

V Plzni 14.03.2014 

Za návrhovou komisi:     ……..……………………………      ………………………………………. 

       Ing. František Korbel                           Petr Jandl 

 

 

Za TJ       ………………………………….. 

       Jiří Winkelhöfer, předseda VV 


