Valná hromada oddílu šermu TJ Slezan Opava za rok 2012
- se konala v pátek 21.1.2013 v šermírně TJ Slezan Opava

1.Úvod:
volba předsedajícího – navržen Ivo Borna – 14 pro, 0 proti, 0 zdržel
volba zapisovatele návrh – navržen Ivo Borna – 14 pro, 0 proti, 0 zdržel

Platně registrováno v září 2012 u pani Duškové 45 členů, z toho je 19 nad 18 let
Přítomno 14 hlasů na VH s hlasem rozhodujícím (nad 18let stačí hlasovat „PRO“ 10 z přítomných ):
I.Borna(+puvoár za Anna Bornová, Fr.Borna, L.Pavelek, M.Klemš aj.Figala,)
J.Hruška (+puvoár za J.Hruška ml.),
I.Moravcová; J.Grulich, D.Zwingrová, P.Lasák, D.Richtar, J. Hoschna
2.Zpráva o činnosti spojená se zprávou o hospodaření 2012 - přednesl – Ivo Borna:
Po naší „VH za rok 2011“ byla paní hospodářkou opravena vstupní částka 65.551,45 Kč, která je tedy naštěstí
vyšší než-li původních 37.002,-Kč, kterou jsem uvedl na minule VH za rok 2011, ve výsledovce , kterou jsem
měl k dispozici, nebyly započteny všechny příjmy roku 2011. Protože dotace na oddíly byla rozdělená,
(rozúčtovaná) na oddíly později. Důležité je, že nemáme již žádné finanční závazky. projektová činnost a
dokumentace „REKO tělocvična šerm" je zaplacená.
Podrobná výsledovka z účetního programu TJ Slezan oddíl šermu
náklady …………………………………………………………………………………………162.689,68 Kč
(cestovné, startovné, sportovní tábor v Bystrici, náklady na pořádání závodu v Opavě, licence FIE a startovné
na ME, zaplacení 2/2 ceny projektu „REKO tělocvična šerm“ atd. podrobné dle řádků výsledovky – koluje
mezi vámi)
příjmy………………………………………………………………………………………… 140.829,00 Kč
(příspěvky členské a oddílové, příspěvky mimořádné na sportovní tábor, sponzorské dary, příjmy ze
startovného z pořádaných závodů v Opavě, atd. podrobně dle řádků výsledovky – koluje mezi vámi).

K 1.1.2011 byl stav pokladny oddílu šermu …………………………………………… …+65.551,45 Kč
Dopracovali jsem se ke ztrátě roku 2012 ………………………………………………-21.860,68 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K 1.1.2013 byl stav pokladny oddílu šermu …………………………………………… +43.690,77 Kč
3.Plán činnosti:
přednesl – Ivo Borna :
1. zúčastnit se ve všech věkových kategoriích, s pomocí doprovázejících rodičů, co nejvíce žebříčkových
závodu, aby postoupilo z našeho oddílu co nejvíce šermířů do finálových turnajů M ČR.
2. stále je finančně podporovat za finálová umístění vyplacením startovného a cestovného dle usnesení .
opět finančně podpořit žebříčkově nominovaným účast na finále MCR bez ohledu na konečný výsledek
finálového turnaje MČR . Účetně je podpora možná vždy maximálně do výše vybraných příspěvků za pololetí
2013.
3. Omezení - kdo nezaplatí oddílové příspěvky v plné výši 1000,-Kč/pololetí nebude podpořen, vyjímka je
pokud si sežene sponzorský dar. Tak ten si může složit na účet oddílu a utratit celý na svoji činnost.
4. opět se zúčastnit šermířského tábora v Bystřici nad Pernštejnem., účetně – úhrada složením mimořádných
oddílových příspěvků nebo sponzorských daru nebo příspěvků z FKSP nebo příspěvku zaměstnavatele. Oddíl
hradí opět účast dozorujícího trenéra. Doporučuji - sledujte i své zdravotní pojišťovny, přispívají na dětský
tábor .
5. pokud náhodou vyjde – nevyjde projekt podaný na MŠMT, potom :
pokusit se vlastními silami a prostředky o vytvoření čelní zdi s oknem a dveřmi a do té zdi přemístit HUP, aby
v budoucnu nezůstal v šatně. Tím se vytvoří "izolační štít"a můžeme tedy odstranit sádrokarton mezi chodbou
a tělocvičnou.

Diskuse:
I.Borna
- seznámení s projektem podaným na MŠMT na rekonstrukci tělocvičny a provázanost na projekt oprav ulice
Boženy Němcové v roce 2013, varianty částečného provedení.
- Jak vyúčtovávat závody – formuláře, kde stáhnout, jak vyplnit, komu podepsat, kam odevzdat a dostat zpět
peníze za závody při umístění 1-3. nebo mezi prvních 10%.
- soustředění v Bystřici 2013,
- přispění na ME 2013 Budapešť a MS 2013 Poreč –podáme žádost na město Opava,

J.Hruška - pokračování v rozšíření tělocvičny ponechat rozhodnutí na VV, dle odpovědí a rozhodnutí o
projektu na MŠMT a v návaznosti na projednání vedením TJ Slezan termín konec května, potopm uvidíme co
dál.
-

Ivo Borna - formuláře a pravidla na vyúčtování závodů pověsit ke stažení na web – „provede Ivo B.“
Robert Zwinger.- logo NSM přidat na web => přidá na web Robert Zwinger
Irena Moravcová - posílat postřehy ze závodů Ireně Moravcové, a Irena bude tvořit články o závodech pro
web www.serm.opava.cz a redigovat web
- Denisa Zwingrová - Místní noviny v Brance u Opavy otiskly pěkný článek o šermu s Emou a Matějem
Bohdalovými
- Petr Lasák – v nových Sedlicích se také pravidelně píše o šermu o Ondrovi a Kláře
- Honza Hoschna – pokusí se vyhodnotit v „cesťácích“ svojí účast na mezinárodních trénincích,
mezinárodních závodech a i účast na závodech v ČR, aby se též nějak ve financích oddílu zobrazil a jeho
činnost více zviditelnila, nejen ve výsledcích.
Usnesení:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku 2012 a plán činnosti na rok 2013
- hlasování 14 pro, 0 zdržel, 0 proti
Pokračování v rozšíření tělocvičny ponechat rozhodnutí na VV,termín konec května
- hlasování 14 pro, 0 zdržel, 0 proti
výnos o úhradě nákladů na závody:
za umístění 1-3místě a za umístění do 8.místa na závodech při 24 a více účastnících a placení účasti na
finále MČR všem nominovaným. Doprovod nebo závodník sám vyplní "Cestovní příkaz" a v něm za auto
1Kč/1km/šermíř vezený v autě nebo uvede účtenky vlak, autobus, tramvaj a za jednoznačně nutné noclehy
úhrada za „účtenku za nocleh“ /nebo noclehy na které nemá účtenku maximálně do výše 500Kč / šermířům a
1 doprovodu na 1-4 šermíře (na 8 šermířů 2osoby doprovod, na 12šermířů 3osoby doprovod)
- na Cestovním příkaze nahoře bude uvedeno "výdaj dle usnesení VH2012" - stačí pokud jeden z nich dosáhl
na vyplácení dle pravidla "za umístění"
Pokud se šermíři zúčastnili závodů, nesplnili ani jedno z kritérií pro úhradu z příspěvků oddílu nebo nechtějí
peníze z rozpočtu oddílu, ale chtějí úhradu uplatnit sponzorským darem nebo jako mimořádné oddílové
příspěvky, potom vyplní doprovod nebo šermíř sám úplně stejně "cestovní příkaz“ a na cestovním příkaze
nahoře bude poznámka - "sponzorský dar". Zároveň dodá i vyplněnou sponzorskou smlouvu na tuto uvedenou
částku nebo tyto uváděné náklady složí jako mimořádné oddílové příspěvky. V účetnictví budou příjmy a
výdaje vyrovnané.
Při použití soukromého vozidla financovaného sponzorským darem může být výdaj nákladů za km ujetých
vozidlem až do výše určené vyhláškou o „Cestovních náhradách“ a lze použít i položku stravné do výše
uvedené v „Cestovních náhradách“.
- hlasování 14 pro, 0 zdržel, 0 proti
Závěr:
Všechny body probrány, ukončuji dnešní VH vztahující se vyúčtováním k roku 2012.
Zapsal: Ivo Borna

