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Program Valné hromady Sportovního klubu Jedličkova ústavu 
Datum, čas a místo konání: 15. 4. 2015, 14:00 – 15:00, Na Topolce 1, Praha 4 

Přítomno:   ….členů SC (viz. příloha) 

Omluveni:  ….omluven 

 

1. Zpráva o činnosti SC JÚ Praha v uplynulém roce – rozbor akcí pořádaných SC ( MMČR boccia, 

sou. 2014: AT, CY: BO sou., „Prázdniny nanečisto,  Mez.CU, TOP 15, zimní soustředění, kurz ), 

všechny akce měly velmi pozitivní efekt, budeme se snažit i v příštích letech pokračovat 

podobným způsobem. 

2. Členská základna: členské příspěvky SC  JÚ  v roce 2015: 300,-Kč klient JÚŠ, 500,-Kč ostatní, 

což je stejná výše jako 2014. Dle hospodářského výsledku 2014 zvážíme zvýšení pro další rok, či 

placení licencí a dalších poplatků za členy.  

Hlasování: pro,   proti - schváleno 

3. Legislativní úpravy k přeměně z občanského sdružení na zapsaný spolek. U Městského soudu již 

proběhl automatický zápis, nicméně je třeba upravit stanovy a tyto registrovat. Plnou moc 

k tomuto výkonu udělujeme Kláře Jelínkové. 

Hlasování: pro,   proti - schváleno 

4. Rozdělení vedoucích jednotlivých sportů v roce 2015:  BO – Vrbová, Řiháčková; AT – Martínek, 

Pítr, Polnický, Jelínková; CY- Polnický, Martínek; CU - Polnický, Musílek, LU- Wünsche M+B, 

Blanka Lavická; Florbal – Dvořák Radek; Fotbálek – Ondřej Matouš 

Úkol vedoucích sportů – vézt děti k pravidelnému tréninku i hygienickým zásadám!!! 

Potěšující je stálý zájem a nábor nových mladých sportovců....několik je velmi 

nadějných…(Nováková, Petrák, Pros…). Jirka Bouška se stal Králem cyklistiky v ČR a získal také 

1. místo v anketě nejlepší Paralympionik ČR!!! 

5. Zpráva o hospodaření klubu a hodnocení ekonomické situace SC. Hlavním přispěvovatelem je 

Hl.m.Praha a další právnické osoby (partneři SC JÚ Praha) Granty, Dary. Letošní rok zatím 

neznáme výši grantu- příjmová složka (Granty Praha??, SH minimum – jasno koncem dubna 

2015). Nutno jistit finance z jiných zdrojů. Pobídka ke shánění financí – provize 20% za 

zprostředkování finančního daru, pokud nebude konkrétně vázaný!!! 

Hlasování: pro,  proti - schváleno 

6. Volba předsednictva: Pavla Vrbová, Pavel Martínek zůstávají statutárním zástupcem SC JÚ Praha 

včetně podpisového práva. Předsedou na další fční období (1 rok) zůstává Pavel Martínek. Plná 

moc k uzavírání smluv, ve výjimečných případech lze uzavřít dle písemné dohody. 

                                                                    Hlasování: pro, proti - schváleno 

7. Plán na rok 2015 – příprava,  MMČR CU turnaj, MMČR Boccia –  Radotín, MS CY, MS BO,  

PNN 24.6., MS Jun.AT, sou Buková, ,  MS AT Dauha Qatar??, Mez.turnaj curling – (listopad?? ), 

TOP15-2015, soustředění AT,CY, BO, soutěže – doprovody (dle plánu akcí) 

 

8. Diskuse – poděkování aktivním členům za shánění finančních prostředků 

- Lučištníci Praha o.s. vznikl jako dceřiný oddíl SC JÚ, aby mohli trénovat i závodit zdraví 

lukostřelci 

- sportovci s možností startu na PH v Rio de Janeiro 

9. úkoly:  

 úprava stanov a legislativní úkony spojené s přeměnou o.s.na z.s.- Jelínková 

 shánění finančních a materiálních prostředků - všichni 

10. Závěr 

 

                    Zapsala: Vrbová                                                         Schválil: Martínek 

http://www.scjupraha.eu/

