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Zápis z Valné hromady Sportovního klubu Jedličkova ústavu 
 

Datum, čas a místo konání: 28. 4. 2018, 17:00 – 19:00, Restaurace Sphera, Komárkova 12, Praha 4 

Přítomno:  17 členů SC (viz. příloha) 

Omluveni: 1 omluven 

 

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

sou. 2017: 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. Schválení Výroční zprávy 2017 

      Hlasování: 17 pro,  0  proti - schváleno 

 

3. Informace o členské základně a diskuse o výši členských příspěvcích SC  JÚ  v roce 2018: 400,-

Kč klient JÚŠ, 600,-Kč ostatní, což je stejná výše jako 2017. Na rok 2019 se navrhovalo mírné 

zvýšení, ale po dlouhé diskusi se rozhodlo, že výše příspěvku zůstane stejná, ale účastníci soutěží 

budou přispívat 200Kč za každý den soutěže. 

Hlasování: 17 pro,  0  proti – schváleno 

 

4. Schválení nových stanov, volba orgánů spolku a souhlas se zapsáním změn do spolkového 

rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze L6105.  

Hlasování: 14 pro,   0 proti – schváleno 

 

5. Rozdělení vedoucích jednotlivých sportů v roce 2018:  BO – Vrbová, Serbus; AT – Martínek, 

Polnický, Jelínková; CY- Bouška, CU –Polnický, Musílek, LU- Wünsche Milan, Blanka Lavická; 

AT přípravka – Jan Králíček, ostatní sporty v úzké spolupráci s asistenty JÚ 

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

Potěšující je stálý zájem a nábor nových mladých sportovců.....hlavní „hvězdičkou“ je Roza 

Mošovská, která se již začíná prosazovat i na Mezinárodním poli v dospělých!!! 

 

 

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

Hl.m.Praha a v letošním roce i MŠMT, které radikálně změnilo způsob financování sportu a 

podpora klubů jde přímo ne prostřednictvím svazů, jak to bylo doposud. Klade to mnohem vyšší 

nároky na účetní práce, ale celkové to bude mnohem efektivnější. Pro naplnění plánovaného 

rozpočtu je nutno hledat i další zdroje financování od jiných právnických i fyzických osob (dary a 

granty). Stejná výše pobídky ke shánění financí – provize 20% za zprostředkování finančního 

daru, pokud nebude konkrétně vázaný!!! 

Hlasování: 17pro, 0  proti – schváleno 

 

7. Volba orgánů spolku a statutárních zástupců: Pavla Vrbová, Pavel Martínek zůstávají statutárním 

zástupcem SC JÚ Praha včetně podpisového práva. Předsedou spolku zůstává Pavel Martínek, na 

VH byl ustanoven dle stanov Výkonný výbor ve složení: Pavel Martínek, Pavla Vrbová a Klára 

Jelínková a Kontrolorem je Jan Králíček. 

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

                                                                    Hlasování: 17 pro,  0 proti – schváleno 

 

 

 

http://www.scjupraha.eu/
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8. Plán na rok 2018 – příprava,  MMČR CU turnaj, MMČR Boccia – Hala Jedenáctka, nový způsob 

stravování, MS BO,  PNN 24.6., MS Jun.AT, sou Buková, ,  ME AT Berlin, Mez.turnaj curling – 

(listopad ), TOP15-2018, soustředění AT,CY, BO, soutěže – doprovody (dle plánu akcí) 

 

9. Projednání  žádosti o doporučení Tomáši Štěpánkovi, který aktivně pomáhal SC JÚ Praha, k 

částečnému odpuštění trestu odnětí svobody. 

Doporučení Tomášovi rádi dáme a v případě potřeby se zaručíme za jeho řádné zapojení do 

života. 

 

10. Na doporučení lukostřelců budeme žádat o členství klubu do Českého lukostřeleckého svazu. 

Vstupem do ČLS se zavazujeme přistoupit ke Stanovám ČLS, pokud budeme přijati za člena. 

Noví členové se přijímají na Valném shromáždění ČLS v říjnu 2018. 

 

 

11. Diskuse – poděkování P.Vrbové, J.Králíčkovi a J.Brabencové (účetní) za pomoc se sestavením 

                  Výroční zprávy 2017 

               - poděkování aktivním členům za shánění finančních prostředků 

    - návrh úprav curlingových turnajů, časy tréninků přímo před zápasy 

    - hledání nové trenérky pro CU tým,  

    - pozemek na Vyšehradě pro trénink LU a AT, dle podmínek, schůzka 10.5.2018 

 

 

12. úkoly:  

 žádost o změnu ve Spolkovém rejstříku (Stanovy a orgány + pravopisná chyba v adrese 

sídla spolku- Martínek 

 zajištění pozemku pro trénink AT a LU na Vyšehradě – Jelínková 

 seznámit sportovce, účastníky soutěží, s podmínkou příspěvku na akce – vedoucí sportů 

 shánění finančních a materiálních prostředků – všichni 

 Doporučení k žádosti o částečné zkrácení trestu pro Tomáše Štěpánka -Martínek 

 Odeslat přihlášku klubu o členství v ČLS do října 2018 - Vrbová, Lavická 

 

 

13. Závěr 

 

 

 

                    Zapsala: Vrbová                                                         Schválil: Martínek 

http://www.scjupraha.eu/

