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Zápis z Valné hromady Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň (VH TJ) 
ze dne 27. 6. 2016 konané v Třeboni  

v zázemí tenisového klubu TJ Jiskra Třeboň od 18.00 hod. 
 
 
Program valné hromady TJ Jiskra Třeboň: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání 
3. Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise, volební komise, 

zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu z VH TJ 
4. Schválení jednacího řádu VH TJ 
5. Zpráva o činnosti TJ Jiskra Třeboň  
6. Žádost města Třeboň o prodeji pozemků a staveb potřebných pro realizaci záměru 

výstavby zastřešené sportovní plochy s umělým chlazením na Tyršově stadionu 
(pozemky p. č. 600/1,  p. č. 599, 600/2, p. č. 605/1, část 601 vše k. ú. Třeboň), stavby 
na pozemku p. č. 600/2 restaurace a ubytování, p. č. 599 jiná stavba – altán a 
parkoviště. 

7. Schválení nových STANOV TJ Jiskra Třeboň včetně nového názvu TJ Jiskra 
Třeboň, z. s. 

8. Schválení volebního řádu VH TJ 
9. Volba členů výkonného výboru TJ, předsedy a místopředsedů TJ a členů kontrolní 

komise TJ 
10. Schválení členských příspěvků TJ Jiskra Třeboň na rok 2017 (500,- Kč dospělí a 100,- 

Kč děti a mládež do 19 let a osoby starší 65 let) 
11. Různé 
12. Zpráva mandátové a návrhové komise – návrh usnesení z VH TJ Jiskra Třeboň 
13. Závěr jednání 
 

 
1) Zahájení a schválení programu jednání VH  
 
VH TJ Jiskra Třeboň byla zahájena v 18:00 hod předsedou TJ Jiskra Třeboň ing. Lubomírem 
Skálou, který vyzval přítomné delegáty k uctění památky zesnulých pánů Jaroslava Bartla, 
Zdeňka Macháčka a Josefa Kasala.  
Dále konstatoval, že VH byla svolána dle platných stanov Tělovýchovné jednoty Jiskra 
Třeboň včetně platného Jednacího řádu pro VH TJ. V okamžiku zahájení bylo z pozvaných 56 
delegátů přítomno 52. Zároveň konstatoval, že VH TJ Jiskra Třeboň je usnášeníschopná. 
 
Dále přivítal hosta VH TJ Jiskra Třeboň p. ing. Bohuslava Jiráka – zastupitele a člena rady 
Města Třeboně. 
 

• Předseda TJ sdělil, že na základě dohody výkonného výboru (VV) TJ ze dne 
15. 6. 2016 pověřuje řízením této VH p. ing. Petra Chalupu – místopředsedu TJ Jiskra 
Třeboň v souladu s čl. 6 bod 1 Jednacího řádu VH TJ Jiskra Třeboň.  
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P. Chalupa se ujal řízení VH TJ Jiskra Třeboň.  
• Předsedající požádal delegáty VH o vypnutí mobilů + členy VV TJ, aby zaujali svá 

místa za předsednickým stolem. 
• Předsedající VH TJ konstatoval, že delegáti obdrželi ve schváleném termínu pozvánku 

na VH TJ včetně podkladových materiálů a zahájil dle programu bod č. 2 – schválení 
programu jednání a bodu č. 3 - volbu zapisovatele, 2 ověřovatelů, členy mandátové, 
návrhové komise a jejich schválení. 

 
2) Schválení programu jednání 
 

• Předložen návrh na schválení programu VH TJ Jiskra Třeboň – uveden na zaslané 
Pozvánce na VH TJ Jiskra Třeboň dne 15. 06. 2016.  
Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh. Nebyl předložen.  

Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 52 
Hlasování:  PRO - 52  Proti – 0 Zdržel se - 0 

 
Konstatováno, že VH TJ Jiskra Třeboň se bude řídit schváleným programem jednání. 
 
3) Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise, volební 

komise, zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu z VH TJ 
 
• Předložen návrh na volbu pracovního předsednictva – Ing. Lubomír Skála, Ing. Petr 

Chalupa, Stanislav Koranda, BBS. Petr Jecha 
Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh. Nebyl předložen.  
Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 52 
Hlasování:  PRO - 48  Proti - 0   Zdržel se – 4 

 
• Předložen návrh na volbu zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu – Petr Jecha, Alena 

Kubíková a Petr Chalupa 
Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh – nebyl předložen. Proběhlo 
hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 53 
Hlasování:  PRO - 50  Proti - 0  Zdržel se – 3 

 
• Předložen návrh na volbu mandátové a návrhové komise – Luboš Baierling, Josef 

Roubíček a Jan Vališ.  
Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh – nebyl předložen. Proběhlo 
hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 53 
Hlasování:  PRO - 50  Proti -  0 Zdržel se – 3 
  

• Předložen návrh na volbu volební komise – Ivan Rokos, Dalibor Filip a Karel Bicenc.  
Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh – nebyl předložen. Proběhlo 
hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 53 
Hlasování:  PRO - 50  Proti - 0 Zdržel se - 3  

 
 
Předsedající konstatoval, že pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise, volební 
komise, zapisovatel a 2 ověřovatelé zápisu z VH TJ byli zvolení dle předloženého návrhu. 
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Dále předsedající jmenoval 2 skrutátory: Matouše Jenise a Víta Staňka a pověřil je sčítáním 
hlasů při hlasování aklamací. 
 
4) Schválení jednacího řádu VH TJ Jiskra Třeboň. 
 

• Předložen návrh na schválení jednacího řádu VH TJ Jiskra Třeboň, který delegáti 
obdrželi v zaslané Pozvánce na VH TJ Jiskra Třeboň dne 15. 06. 2016.  
Konstatováno, že je přítomno 55 delegátů VH TJ Jiskra Třeboň.  

Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh – doplnění jednacího řádu VH 
TJ Jiskra Třeboň. Nebyl předložen. Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných 
delegátů: 53 
Hlasování:  PRO - 53  Proti - 0 Zdržel se -  0 

 
Předsedající konstatoval, že VH TJ Jiskra Třeboň se bude řídit předloženým Jednacím řádem 
VH TJ Jiskra Třeboň.  
 
5) Zpráva o činnosti TJ Jiskra Třeboň od poslední VH TJ Jiskra Třeboň.  
 
Předseda TJ Jiskra Třeboň podal doplňující informace ke Zprávě o činnosti za období od 
1. 1. 2015 – 31. 5. 2016, která byla delegátům poskytnuta na začátku jednání VH. 
 
Předsedající VH k předložené zprávě a k doplňujícím informacím předsedy TJ Jiskra Třeboň 
otevřel diskusi a vyzval přítomné delegáty k případným připomínkám nebo dotazům. 
Konstatoval, že nebyla žádná připomínka k předložené zprávě, byl předložen návrh tohoto 
usnesení: 
 
Valná hromada TJ Jiskra Třeboň bere na vědomí předloženou Zprávu o činnosti 
předsednictva a výkonného výboru TJ JT Třeboň za období od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2016.  
 

Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 53 
Hlasování:  PRO - 53  Proti - 0 Zdržel se - 0  

 
Předsedající konstatoval, že VH vzala na vědomí předloženou Zprávu. 
 
6) Žádost města Třeboň o prodeji pozemků a staveb potřebných pro 

realizaci záměru výstavby zastřešené sportovní plochy s umělým 
chlazením na Tyršově stadionu (pozemky p. č. 600/1,  p. č. 599,  600/2, p. 
č. 605/1, část 601 vše k. ú. Třeboň), stavby na pozemku p. č. 600/2 
restaurace a ubytování, p. č. 599 jiná stavba – altán a parkoviště 

P. S. Koranda přednesl k žádosti průvodní zprávu. TJ obdržela předběžnou poptávku města 
Třeboň o odprodej výše uvedených pozemků a staveb včetně cenové nabídky v celkové výši 
Kč 3 107 726,-. Tuto předběžnou poptávku projednal Výkonný výbor TJ na svém zasedání 
dne 14. 1. 2016 a následně zaslal městu Třeboň své stanovisko. Poté jsme byli městem Třeboň 
vyzváni k uspořádání VH o schválení či neschválení prodeje výše uvedených pozemků a 
staveb. 
P. B. Jirák podal podrobnější informace k žádosti: 
Město Třeboň stále pracuje se 2 variantami vybudování zimního stadionu v Třeboni: 

a) Tyršův stadion v Třeboni 
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b) Pozemky u sportovní haly v Třeboni.  
Dále uvedl, že i v případě kladného stanoviska VH TJ k prodeji pozemků a staveb, nemusí ze 
strany města Třeboně dojít k realizaci ani jedné z variant vybudování zimního stadionu 
v Třeboni. Toto rozhodnutí je v kompetenci zastupitelstva Města Třeboně. 
 
p. V. Nehoda – požádal, aby se k tomuto tématu vyjádřili především oddíly TJ sportující na 
sportovištích Tyršova stadionu v Třeboni. 
p. L. Skála -  stanovisko zaslané na město Třeboň koncem ledna odráží a respektuje kompletní 
názory jednotlivých oddílů TJ 
p. B. Jirák – doplnil, že ve variantě a) zastřešení na Tyršově stadionu byla především 
zohledněna docházka škol.  
p. I. Rokos – sdělil, že rozvrh hodin tělesné výchovy je možný připravit tak, aby vzdálenost 
zimního stadionu nebyla omezující při jeho využívání školami. 
 
Předsedající následně vyzval delegáty VH, aby využili přítomnosti p. B. Jiráka k získání více 
informací o důležitém rozhodnutí Města Třeboně pro sportovní veřejnost. Následně p. B. Jirák 
doplnil, že v současné době se zpracovávají studie proveditelnosti obou variant (včetně 
vyhodnocení provozních nákladů, investičních nákladů atd.). 
 
Předsedající poté uzavřel diskusi a přistoupil k hlasování o tomto bodu.  
Přednesl návrh na neschválení předložené žádosti Města Třeboň ze dne 29. 4. 2016 o prodeji 
pozemků a staveb potřebných pro realizaci záměru výstavby zastřešené sportovní plochy s 
umělým chlazením na Tyršově stadionu (pozemky p. č. 600/1, p. č. 599,  600/2, p. č. 605/1, 
část 601 vše k. ú. Třeboň), stavby na pozemku p. č. 600/2 restaurace a ubytování, p. č. 599 
jiná stavba – altán a parkoviště. 

 
• Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh – nebyl předložen.  

Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 53 
Hlasování:  PRO - 53  Proti - 0 Zdržel se -  0 

             
Konstatováno, že VH TJ neschvaluje předloženou žádost města Třeboň ze dne 29. 4. 2016 
o prodej pozemků a staveb potřebných pro realizaci záměru výstavby zastřešené sportovní 
plochy s umělým chlazením na Tyršově stadionu (pozemky p. č. 600/1, p. č. 599,  600/2, 
p. č. 605/1, část 601 vše k. ú. Třeboň), stavby na pozemku p. č. 600/2 restaurace a ubytování, 
p. č. 599 jiná stavba – altán a parkoviště. 
 
7) Schválení nových STANOV TJ Jiskra Třeboň  

včetně nového názvu TJ Jiskra Třeboň, z. s. 
 
P. Chalupa přednesl doplňující informace k návrhu nových Stanov včetně změny názvu. TJ 
Jiskra Třeboň. Uvedl, že v případě schválení nových stanov bude TJ nadále spolkem. Stanovy 
TJ Jiskra Třeboň se musely přizpůsobit novému občanskému zákoníků 89/2012 Sb., který 
vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2014.  Spolek je popsán v tomto zákonu od §214 až do § 302. 
Návrh nových Stanov byl nejdříve projednán ve VV TJ Jiskra Třeboň, konzultován 
s právníkem TJ, poskytnut pro jednání v jednotlivých oddílech a nyní předkládány ke 
schválení VH TJ Jiskra Třeboň. Podrobně informoval o zásadních změnách oproti původním 
stanovám. 
Diskuse:  
p. K. Šulc – žádá o doplnění Stanov: v bodě V.2 doplnit druhou větu o odkaz na čl. III.3.22 
s výsledným zněním: „Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického 
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práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších 
dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor dle článku III.3.22. O veškerých převodech 
(nabývání, pozbývání apod.) nemovitého majetku rozhoduje pouze valná hromada.“ 
 

• Předsedající nechal hlasovat o pozměňujícím návrhu. 
Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 53 
Hlasování:  PRO - 53  Proti - 0 Zdržel se -  0 

 
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další připomínky ani pozměňující návrhy, předsedající 
uzavřel diskusi a přistoupil k hlasování o schválení nových stanov. 
 
Přednesen návrh na usnesení: 
VH ruší stávající stanovy TJ Jiskra Třeboň registrované MV ČR z 25. 5. 1990 a schvaluje 
nové Stanovy TJ Jiskra Třeboň (se schváleným pozměňujícím návrhem) s účinností od 
27. 6. 2016 včetně nového názvu „TJ Jiskra Třeboň, z. s.“ dle nového občanského zákoníku, 
který vstoupil v platnost dne 1. 1. 2014 
 

• Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 54 
Hlasování:  PRO - 54  Proti - 0 Zdržel se - 0  

 
Předsedající konstatoval, že byly schváleny nové stanovy dle předloženého návrhu. 

 
8) Schválení volebního řádu VH TJ Jiskra Třeboň 
 

• Předložen návrh na schválení volebního řádu VH TJ Jiskra Třeboň, který delegáti 
obdrželi v zaslané Pozvánce na VH TJ Jiskra Třeboň dne 15. 06. 2016. 
 

• Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh – nebyl předložen.  
Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 54 
Hlasování:  PRO - 53  Proti - 0  Zdržel se – 1    

             
Konstatováno, že VH TJ Jiskra Třeboň se bude řídit předloženým Volebním řádem.  
 
9) Volba členů výkonného výboru TJ, předsedy a místopředsedů TJ a členů 

kontrolní komise TJ 
 

Předložen návrh na volbu členů VV TJ: 
1. Tomáš Dufek 
2. Petr Jecha 
3. Luboš Baierling 
4. Věra Dvořáková 
5. Josef Roubíček 
6. Milan Sodomka 
7. Libuše Kotilová 
8. František Pešl 
9. Josef Čapek 
10. Jan Jelínek 
11. Vojtěch Matuška 
12. Miloš Jindra 
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13. Jan Novák 
14. Jan Vališ 
15. Karel Kubica 
16. Mojmír Vonka 
17. Ing. Lubomír Skála 
18. Ing. Petr Chalupa 
19. Stanislav Koranda 

P. L. Skála konstatoval, že všichni navržení souhlasí se svou kandidaturou. 
Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh – nebyl předložen.  
Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 54 

Hlasování:  PRO - 54  Proti - 0  Zdržel se – 0 
 

• Předložen návrh na volbu předsedy TJ: Ing. Lubomír Skála 
P. L. Skála konstatoval, že souhlasí se svou kandidaturou. 
Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh – nebyl předložen.  
Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 54 

Hlasování:  PRO - 54  Proti -  0  Zdržel se – 0 
 

• Předložen návrh na volbu 2 místopředsedů TJ: Ing. Petr Chalupa a Stanislav Koranda 
Navržení konstatovali, že souhlasí se svou kandidaturou. 
Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh – nebyl předložen.  
Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 54 

Hlasování:  PRO - 54  Proti - 0  Zdržel se – 0 
 

• Předložen návrh na volbu členů kontrolní komise: Ing. Jiří Kuta, Alena Kubíková a 
Marie Blehová 
P. L. Skála konstatoval, že navržení souhlasí se svou kandidaturou. 
Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh – nebyl předložen.  
Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 54 

Hlasování:  PRO - 54  Proti - 0  Zdržel se – 0 
 
Předsedající konstatoval, že členové výkonného výboru TJ, předseda a místopředsedové TJ a 
členové kontrolní komise TJ byli zvolení dle předloženého návrhu. 
 
10) Schválení členských příspěvků TJ Jiskra Třeboň na rok 2017 (500,- Kč 

dospělí a 100,- Kč děti a mládež do 19 let a osoby starší 65 let) 
 

P. L. Skála uvedl, že důvodem schválení výše členských příspěvků jsou platná pravidla 
MŠMT o státních dotacích. Citace: „Žádosti jednotlivých SK/TJ budou MŠMT vyřazeny i 
v případě nevyplnění údaje o členské základně a o výběru členských příspěvků za rok xxxx 
nebo v případě, že bude u členských příspěvků uvedena nižší než požadovaná hodnota – v 
uveřejněných podmínkách MŠMT je stanoven požadavek:   
„Vyplnit údaj o členské základně a vybraných příspěvcích u konečných příjemců: u mládeže 
min. výše 100 Kč/os/rok a u dospělých min. výše 500 Kč/os/rok“. 
Předsedající předložil návrh na schválení nové výše členských příspěvků TJ Jiskra 
Třeboň, z. s. na rok 2017:  

a) Dospělí: Kč 500,- 
b) Děti a mládež do 19 let: Kč 100,- 
c) Osoby starší 65 let: Kč 100,-. 
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Předsedající vyzval, zda je pozměňovací návrh – nebyl předložen.  
Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 54 

Hlasování:  PRO - 52  Proti - 0  Zdržel se – 2 
 

Předsedající konstatoval, že byly schváleny nové členské příspěvky dle předloženého návrhu. 
 
11) Různé 
 
Do tohoto bodu nebyly žádné příspěvky. 
 
12) Zpráva návrhové a mandátové komise – návrh usnesení z VH TJ Jiskra 

Třeboň 
 
Návrh na usnesení VH přednesl předseda návrhové komise p. L. Baierling. 

Proběhlo hlasování aklamací. Přítomných delegátů: 54 
Hlasování:  PRO - 54  Proti - 0  Zdržel se – 0 

 
13) Závěr jednání 
 
V závěru valné hromady poděkoval p. L. Skála přítomným delegátům za účast na VH TJ 
Jiskra Třeboň a VH ukončil v 19.50 hod.  
 
Přílohy k Zápisu z Valné hromady TJ Jiskra Třeboň dne 27. 6. 2016: 
Příloha č. 1 – Pozvánka na VH 
Příloha č. 2 – Jednací řád VH TJ Jiskra Třeboň 
Příloha č. 3 – Zpráva o činnosti TJ Jiskra Třeboň 
Příloha č. 4 – Podkladový materiál – bod č. 6 programu VH – návrh prodeje pozemků 
Příloha č. 5 – Usnesení VH TJ Jiskra Třeboň, z. s. ze dne 27. června 2016. 
 
 V  Třeboni dne: 27. 6. 2016 
 
Zapisovatel:  BBS. Petr Jecha…………………………………………………………. 
 
 
Ověřovatel: Ing. Petr Chalupa……………………………………………………….. 
 
 
  Alena Kubíková…………………………………………………………  


