Sportovní klub JANTAR Opava, z.s.

Sídlo organizace: Jaselská 2754/20, 747 07 Opava

Zápis z valné hromady BMX oddílu Sportovního klubu JANTAR Opava
uskutečněné ve středu 16. března 2016 v 18:30 hodin
ve vinotéce Gustissimo, Rybí trh 16, Opava

Přítomní účastníci valné hromady:

Milan Janda, Radim Kapler, Aleš Klement, Lenka Klementová, Pavel Kolařík,
Marta Kolaříková, Tomáš Najser, Filip Prokš, Vladimír Prokš, Martin Šamara, Jan Štekr,
Robert West
Přítomní hosté:

Vít Kolařík, Renata Najserová

Nepřítomní členové oddílu s právem volby na valné hromadě:

Libor Daněk, Jan Daněk, Jiří Erben, Rostislav Hanák, René Klemm, Michael Klemm,
Dean May, Kateřina Věntusová, Radek Vičan

Valná hromada oddílu projednala následující body:

1) Zahájení, organizace

Valné hromady BMX oddílu se zúčastnilo 12 členů s právem hlasování z 21 možných. Dále
byli přítomni 2 hosté. Předseda SK JANTAR Opava Jiří Složil, který bývá pravidelným
hostem, se letos omluvil kvůli nemoci.

2) Projednání návrhů na doplnění a změnu programu valné hromady
Bylo dohodnuto, že bod programu VH „Volba předsedy oddílu a výkonného výboru
oddílu“ se přesune na třetí místo v programu VH, tj. za bod „Přehled činnosti a hospodaření
oddílu za rok 2015“

3) Přehled činnosti a hospodaření oddílu za rok 2015

Hospodářka SK JANTAR Opava Daniela Hackenbergová a předseda BMX oddílu Pavel
Kolařík zpracovali hospodářský výsledek BMX oddílu k 31. 12. 2014. Hospodářský výsledek
(rozdíl příjmů a výdajů během roku) skončil plánovaně záporný ve výši -43 099,73 Kč.
Celkový hospodářský výsledek včetně zůstatku z roku 2014 k tomuto dni byl 14 665,77
Kč.
Příjmy BMX oddílu se v roce 2015 skládaly z:








oddílových příspěvků členů BMX oddílu
příjmů z pořádání závodů Moravské ligy
prostředků poskytnutých SK JANTAR Opava na opravy a úpravy areálu BMX dráhy
dotací statutárního města Opavy
dotací Moravskoslezského kraje
příjmů za umístění reklam v areálu BMX dráhy
darů členů BMX oddílu Rostislava Hanáka a Lenky Klementové

Valná hromada se také zabývala podrobnějším rozborem hospodářského výsledku.

4) Volba předsedy oddílu a výkonného výboru oddílu

Dosavadní předseda oddílu Pavel Kolařík z osobních a časových důvodů předčasně odstoupil
ze své funkce. Do volby nového předsedy se přihlásili dva kandidáti – Lenka Klementová a
Radim Kapler.

První kolo hlasování proběhlo tajně a skončilo nerozhodným výsledkem (6 hlasů pro Lenku
Klementovou, 6 hlasů pro Radima Kaplera). Proto valná hromada odsouhlasila uspořádání
druhého kola hlasování, které bylo veřejné. Před druhým kolem proběhla také diskuze o
důvodech volby jednotlivých kandidátů. Ve druhém kole hlasování získala Lenka Klementová
2 hlasy a Radim Kapler 10 hlasů.
Předsedou oddílu byl tedy zvolen Radim Kapler. Podle stanov SK JANTAR Opava bude
nový předseda oddílu BMX na nejbližší valné hromadě SK JANTAR Opava, v souladu s
ustanovením článku VI. odst. 6 písm. b), schválen za člena výkonného výboru SK JANTAR
Opava. Do té doby se bude jednání výkonného výboru SK JANTAR Opava stále zúčastňovat
také bývalý předseda oddílu Pavel Kolařík bez hlasovacího práva.

Podle současných stanov SK JANTAR Opava je funkční období předsedy oddílu čtyři roky.
Toto může být změněno připravovanými novými stanovami SK JANTAR Opava, které se
budou projednávat a schvalovat na nejbližší valné hromadě SK JANTAR Opava.
Valná hromada odhlasovala, že hned proběhne také volba dvou dalších členů výkonného
výboru oddílu. Do volby se přihlásili dva kandidáti – Lenka Klementová a Aleš Klement.
Lenka Klementová byla zvolena 11 hlasy (1 člen se zdržel hlasování), Aleš Klement byl
zvolen 10 hlasy (2 členové se zdrželi hlasování). Výkonný výbor BMX oddílu bude tedy
pracovat ve složení Radim Kapler (předseda), Lenka Klementová a Aleš Klement.

Valná hromada dále odhlasovala počtem 11 hlasů (1 člen se zdržel hlasování), že funkce
předsedy BMX oddílu se stává placenou s odměna 1000 Kč/měsíc po dobu jednoho roku.
O výši odměny na další období rozhodne příští valná hromada.

5) Rozpočet oddílu na rok 2016

Valná hromada byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2016. Hospodářský výsledek
(rozdíl příjmů a výdajů během roku) je plánován přebytkově ve výši cca 14 000 Kč. Celkový
hospodářský výsledek včetně zůstatku z roku 2015 by pak byl cca 29 000 Kč.

Nový výkonný výbor oddílu může ještě v návrhu rozpočtu na 2016 udělat dílčí úpravy, pokud
to uzná za vhodné.

6) Organizace trenérské činnosti v oddílu

Z diskuze vyplynulo, že lepší organizace trenérské činnosti je jedno z hlavních témat pro
nejbližší budoucnost oddílu a že základním předpokladem pro další změny je existence
hlavního trenéra oddílu. Valná hromada se dohodla, že funkci hlavního trenéra bude
vykonávat Filip Prokš a že tato funkce bude placená. Na přesných podmínky se ještě
dohodne výkonný výbor s hlavním trenérem (předpokládá se odměna cca 200 Kč za jeden
dvouhodinový trénink).

7) Plánované práce v BMX areálu na rok 2016

Nejdůležitějším cílem roku 2016 je dokončení (vydláždění) druhé zatáčky. To proběhne po
jejím zaježdění s dostatečným předstihem před říjnovými závody ML. Dále se předpokládá
zpevnění horního okraje všech tří zatáček betonovým věncem. S těmito činnostmi se zhruba
počítá v rozpočtu na 2016.
Byl předložen návrh, aby údržbové práce v BMX areálu (zejména sekání a postřik trávy)
zajišťovali sami členové oddílu místo pracovníků SK JANTAR Opava, pokud bude možné
na tento účel přesunout část prostředků z rozpočtu SK do rozpočtu oddílu BMX. Vzhledem
k nepřítomnosti předsedy SK JANTAR Opava Jiřího Složila nebyl návrh dál diskutován a
předseda BMX oddílu ho přednese na nejbližší schůzi výkonného výboru SK.

8) Pořádání dvojzávodu Moravské ligy 1. a 2. 10. 2016 v Opavě

Vzhledem ke vzdálenému termínu závodů a k nedostatku času na valné hromadě se toto téma
už detailně neprojednávalo a k závodům bude později svolána samostatná schůzka.

9) Projednání návrhu nových stanov SK JANTAR Opava

K návrhu nových stanov SK JANTAR Opava nebyly na valné hromadě žádné dotazy ani
připomínky. Pavel Kolařík připomněl, že nové stanovy vznikají kvůli Novému občanskému
zákoníku platnému od roku 2014 a vyzval účastníky valné hromady, aby si návrh nových
stanov, o kterém byli informováni e-mailem 15. 2. a 17. 2. 2016, prostudovali a aby se
zúčastnili nejbližší valné hromady SK JANTAR Opava (pravděpodobně v květnu 2016), kde
se bude návrh stanov projednávat a schvalovat.

10) Závěr

Na závěr valné hromady její účastníci konstatovali, že občerstvení v podobě steaku bylo
velmi lahodné.
Zápis zpracoval: Pavel Kolařík
V Opavě 20. 3. 2016

