ZÁPIS
Z VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY
SK BŘEZOLUPY, z. s., BŘEZOLUPY č. p. 476, 687 13, IČO: 484 91 993

Přítomni:

Dle prezenční listiny

Místo:

Kabiny SK Březolupy, Březolupy 476

Datum:

23. června, 18 30 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Prezentace činnosti oddílů SK
3. Aktuální informace k výstavbě nových kabin
4. Ekonomika – stav a výhled
5. Přijetí nového oddílu pod SK
6. Volba předsedy, volba členů výkonného výboru a kontrolní komise
7. Diskuze
8. Ukončení
K jednotlivým bodům:
1. Úvod valné hromady zahájil a řídil člen výkonného výboru SK Mgr. Pavel Hubáček,
který zastoupil nepřítomného a omluveného předsedu Lubomíra Klučku a přivítal
všechny přítomné. Konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána výkonným
výborem a navrhl schválit její program, který byl zveřejněn na plakátech i na
oficiálním webu obce Březolupy. Valné hromady se dle prezenční listiny zúčastnilo
24 členů SK a dle platných stanov se tak stala usnášeníschopnou. Program byl poté
jednomyslně schválen.
Dále poznamenal, že se jedná o důležitou valnou hromadu, a sice volební, která se
koná jednou za 4 roky. Za stěžejní bod označil volbu nového předsedy a výkonného
výboru, neboť dosavadní předseda SK Lubomír Klučka ze zdravotních důvodů
odmítl dále funkci vykonávat. Přítomní byli upozorněni, že bez volby nového vedení
a statutárního zástupce mohou nastat komplikace především co se týká realizace
projektů, získávání dotací apod.
2. V dalším bodě proběhla prezentace představitelů jednotlivých oddílů SK, kterých
doposud SK sdružuje 6. Jsou to oddíly fotbal, florbal, volejbal, tanečně sportovní
skupina Pohoda, ZRTV muži (staří páni) a ZRTV ženy (cvičení žen). Všechny oddíly se
potýkají s většími či menšími problémy, hlavní je především v nedostatku vedoucích
či trenérů. všechny oddíly snaží „fungovat“, ať už soutěžně nebo jen volnočasově,
až na výjimku oddílu ZRTV ženy, který dočasně přerušil činnost.
3. Mgr. Hubáček v dalším bodě seznámil přítomné s aktuální situací kolem výstavby
nových kabin pro sportovce, které pocházejí z 60. let minulého století a o získání
finančních prostředků na jejich rekonstrukci se snaží SK (dříve TJ Sokol) více než 10
let. Tento rok však vypadá pro jejich stavbu jako zlomový. MŠMT dodatečně
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zařadilo náš klub mezi podpořené oddíly částkou 7 mil. Kč (při předpokládané
celkové ceně zakázky 10 mil. Kč), podmínkou ovšem je jejich výstavba do konce
roku 2020. S ohledem na výběrové řízení, které se může protáhnout, není jisté, zda
klub dotaci přijme, každopádně valná hromada se přiklonila k názoru udělat pro
tuto věc maximum a s realizací výstavby nových kabin souhlasí. Její členové byli
vyzváni k nápomoci při brigádách, které budou s touto realizací spojeny.
4. Stav ekonomiky organizace odprezentoval Roman Pavlík. Finanční situace SK je
stabilní, ke konci roku 2019 organizace disponovala částkami cca 38. tis. Kč
v pokladně a 140 tis. Kč na účtu. Dále má SK zřízený transparentní účet pro
výstavbu nových kabin, na kterém byla v době konání valné hromady částka
150 014 Kč. Bližší informace o pohybu a skladbě financí dle položek je součástí
výroční zprávy, kterou SK každoročně zveřejňuje.
5. Od společnosti DDM ASTRA Zlín přišel návrh, aby jejich dva oddíly (florbal mládeže a
badminton) přešly pod SK Březolupy, a to z důvodu ukončení její činnosti v obci
Březolupy. Valná hromada jednoznačně tento návrh podpořila a oddíly se staly
součástí SK. De facto vzniknul pouze oddíl badmintonu, oddíl florbalu se přidruží ke
stávajícímu oddílu florbalu, který je již pod SK evidován.
6. Členové výkonného výboru navrhli složení mandátové a návrhové komise,
nezbytné pro platný průběh valné hromady, a to ve složení:
Návrhová komise:
Mgr. Pavel Hubáček
Radoslav Žiška
Ing. Radek Berecka
Mandátová komise
Ing. Stanislav Hubáček
JUDr. Vít Burša
Mgr. Alena Bernatíková
Členové komisí byli jednomyslně schváleni.
S výše uvedenou volbou bylo spojeno určení počtu členů výkonného výboru, volba
předsedy, volba členů výkonného výboru a kontrolní komise. Návrhová komise
navrhla zachovat dosavadní stav, a sice 5 členů výkonného výboru a 3 členy
kontrolní komise. Tento návrh byl jednomyslně schválen.
Další částí valné hromady byla volba předsedy SK. Prvním bodem bylo odvolání
z funkce dosavadního předsedy Lubomíra Klučky. Tento návrh podpořilo všech 24
přítomných členů.
Druhým pak byla volba na nového předsedy. Do funkce byl navržen Ing. Radek
Berecka, nar. 23.10.1970, bytem Březolupy č.p. 123. Tento návrh podpořilo 23
přítomných, 1 byl proti. Ing. Berecka souhlasil s ustanovením do funkce, a stal se tak
novým předsedou SK.
Za členy výkonného výboru byli dále ke zvolenému předsedovi navrženi:
Mgr. Alena Bernatíková
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Mgr. Pavel Hubáček
Roman Pavlík
Antonín Zálešák
O členech se hlasovalo jednotlivě, všichni byli jednomyslně schváleni.
Za členy kontrolní komise byli navrženi:
JUDr. Vít Burša
Radoslav Žiška
Stanislav Bařica
I zde se hlasovalo jednotlivě, všichni uvedení byli rovněž jednomyslně schváleni.

7. V rámci diskuze vystoupil jen František Hoférek, který vyjádřil nesouhlas s fungováním
SK a především upozornil na problémy v oddíle fotbalu, nedostatečně fungujícím
výboru apod. Bylo mu odpovězeno, že tyto podněty se budou řešit interně
v samotném oddíle. Rovněž konstatoval, že pro fotbalový oddíl je velká škoda, že se
Ing. Berecka bude nově zabývat přirozeně především celým SK a výstavbou kabin
na úkor oddílu kopané.
8. V 1950 byla valná hromada ukončena.

V Březolupech 24.6.2020

Zapsal: Mgr. Pavel Hubáček

Ověřil: Ing. Radek Berecka

Příloha: Prezenční listina

Pozn. Tento zápis je vyhotoven ve třech originálních vyhotovení
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