
Valná hromada oddílu šermu za rok 2010
se konala v klubovně, v 1.patře herny stolního tenisu, 26.1.2011, od 18:00.
Přítomní s hlasem rozhodujícím: Borna Ivo, Hruška Jiří, Moravcová Irena, Figala Jindřich, Zwingrová Denisa
Nehlasující členové: Zwinger Robert . Omluvení: Remešová Zdena, Remeš Radek
Kvórum pro hlasování - prostá většina přítomných

1.Úvod:
volba předsedajícího - hlasování 4 pro, 1 se zdržel, 0 proti => Ivo Borna předsedající
volba zapisovatele návrh - hlasování 4 pro, 1 se zdržel, 0 proti => Ivo Borna zapisovatel

2.Zpráva o činnosti spojená se zprávou o hospodaření
přednesl – Ivo Borna:
podrobná výsledovka z účetního programu TJ Slezan oddíl šermu
náklady …………………………………………………………………………………………183 864,75 Kč
(cestovné, startovné, sportovní tábor v Bystřici, náklady na pořádání závodů v Opavě,  nový aparát FAVERO,
licence FIE a startovné na ME seniorů v LIPSKU, atd. podrobně dle řádků výsledovky – koluje mezi vámi)
příjmy…………………………………………………………………………………………   176.780,00 Kč
(příspěvky členské a oddílové, příspěvky mimořádné na sportovní tábor, sponzorské dary, příjmy ze startovného
z pořádání závodů v Opavě, atd. podrobně dle řádků výsledovky – koluje mezi vámi).
K 1.1.2009 byl stav pokladny………………………………………………………………….+ 78.391,- Kč
V roce 2009 k 31.12:byla ztráta………………………………………………………………..- 10.825,- Kč
Hospodářská výsledek  z výsledovky  2010 k 31.12……………………………………………- 7.084,- Kč
K této ztrátě přibude ještě nájemné za šermírnu v roce 2011…………………………………  -12.000,- Kč
K 1.1.2011 je stav  pokladny oddílu šermu ……………………………………………      + 48.482,- Kč

3.Plán činnosti:
- zúčastnit se co nejvíce žebříčkových závodů, aby postoupilo z našeho oddílu co nejvíce šermířů do finálových
turnajů Mistrovství ČR. Stále je finančně podporovat, tak  jako dříve za finálová umístění vyplacením
startovného a cestovného dle zásad z VH 2009. Opět finančně podpořit žebříčkově nominovaným účast na
finálovém turnaji  MČR bez ohledu na konečný výsledek finálového turnaje  MČR . Účetně  – podpora do výše
vybraných příspěvků. Kdo  nezaplatí oddílové příspěvky v plné výši 1000,-Kč/pololetí nebude podpořen, tedy
pokud  si nesežene peníze od sponzora , které jeho činnost pokryjí.
- opět se zúčastnit šermířského tábora v Bystřici nad Pernštejnem. Účetně – úhrada složením mimořádných
oddílových příspěvků nebo sponzorských darů. Oddíl hradí opět účast dozorujícího trenéra .

4.Diskuse
Borna - Více zjednodušit vyúčtování ze závodů. Problém při placení startovného. Na začátku závodu nevím,
kdo bude ve finále. Nedokážu přesně startovné rozdělit pouze na to podporované výsledkem. Pořadatel chce
startovné přijmout pouze jediným příjmovým dokladem najednou, což chápu, my to chceme v Opavě také tak,
protože je potom vyúčtování opavského závodu maximálně přehledné.
Moravcová – v tom případě pouze zaplatit všem startovné  bez vyjimky a pouze těm 1-3, nebo 5-8… 1Kč/km na
závody a zpět, případně za jízdenku vlakem či autobusem.
Borna – jak to uděláme vyúčtování povinného rozhodčího? Navrhuji 1Kč/km tomu, kdo vezl povinného
rozhodčího v autě. Pokud se rozhodčí nevešel nikomu do auta a  rozhodčí musel cestovat samostatně,  potom mu
přísluší 2Kč/km nebo jízdenka 2.třídou vlakem nebo autobusem. Vysvětlení - dle výnosu č.11 STK jsme povinni
postavit: 1 rozhodčí 4-7, 2rozhodčí na 8-11. Jinak pořadatel může vyžadovat pokutu 400Kč/1rozhodčího. nebo
pořadatel připustí na start závodu pouze 3 (či 4-7 ). Pokud ovšem oddíl oznámí pořadateli 3dny předem neúčast
svého rozhodčího, potom je pokuta pouze 200Kč/1rozh. To znamená že je třeba  „vždy předem“ nahlásit neúčast
rozhodčího pořadateli. Výpočet, kdy se vyplatí zaplatit pokutu 200 nebo 400Kč: pro jednotlivá místa , např.
závody v Ostravě – 30km x 2 x 2Kč…120Kč ..vyplatí se rozhodčího vézt sebou nebo  i samostatně poslat
autem., Zlín – 106km x 2 x 2 Kč …..424 > 200 i více než 400Kč = > znamená , že do Zlína a kilometrově dále
už se nevyplatí vozit rozhodčího. Lacinější je zaplatit pokutu 200Kč nebo 400Kč. Praktické provedení je:
- vyberte přímo na závodech mezi sebou peníze. a zaplaťte na místě pokutu za nepostavené rozhodčí (pokud ji
budou po vás chtít). Vždy chtějte příjmový doklad, kde bude napsáno přesně – „pokuta za nepostaveného
rozhodčího“., protože pokud se někdo umístí s možností proplacení dle VH za rok  2009 nebo třeba pozdějších,
tak tento doklad připojí k vyúčtování spolu se startovným za sebe.
Hruška – vypadá to pěkně složitě, raději necháme zatím probíhat dle dosavadních pravidel z VH 2009 a ostatní
si přečtou dnešní zápis z VH za rok 2010 a zorientují se. V červnu se sejdeme na VH nebo VV, vyhodnotíme,
upravíme formulace a provedeme konečné úpravy ještě dle finanční situace za 1.pololetí 2011.

Usnesení:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku a plán činnosti na rok 2011
- hlasování 5 pro, 0 se zdržel, 0 proti

Závěr: Všechny body probrány, ukončuji VH za rok 2010.


