
Valná hromada oddílu šermu za rok 2011 se konala v pátek 30.3.2012 v šermírně TJ Slezan Opava

Platně registrováno 50členů, z toho 22 nad 18 let. Přítomní hlasů s hlasem rozhodujícím: 12 z 22 nad 18 let (puvoár Borna za
Honková a Figala, puvoár Hruška st. za Hrušku ml., puvoár Remešová  za Remeše. Nehlasující členové: 1 . Kvórum pro hlasování
12 přítomných hlasů nad 18let, přítomno 12 hlasů, jsme usnášení schopní.

1.Úvod:
volba předsedajícího – navržen Ivo Borna – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel
volba zapisovatele návrh – navržen Ivo Borna – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel

2.Zpráva o činnosti spojená se zprávou o hospodaření přednesl – Ivo Borna:
podrobná výsledovka z účetního programu TJ Slezan oddíl šermu
náklady …………………………………………………………………………………………150.226,- Kč
(cestovné, startovné, sportovní tábor v Bystřici, náklady na pořádání závodů v Opavě, licence FIE a startovné na ME, zaplacení 1/2
ceny projektu „REKO Telocvicna serm“   atd. podrobně dle řádků výsledovky – koluje mezi vámi)
příjmy…………………………………………………………………………………………   139.040,-,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).
Dopracovali jsem se ke ztrátě roku 2011………………………………………………………-11.180,-Kč

K 1.1.2011 byl stav  pokladny oddílu šermu ……………………………………………         + 48.482,- Kč
Ztráta roku 2011                                                                     …………………………………   -11.180,- Kč
K 1.1.2012 je stav  pokladny oddílu šermu ……………………………………………           + 37.002,-Kč

3.Plán činnosti: přednesl – Ivo Borna
- zúčastnit se co nejvíce žebříčkových závodů, aby postoupilo z našeho oddílu co nejvíce šermířů do finálových turnajů M ČR.
- stále je finančně podporovat za finálová umístění vyplacením startovného a cestovného dle usnesení z VH 2009.
- opět finančně podpořit žebříčkově nominovaným účast na  finále  MČR bez ohledu na konečný výsledek finálového turnaje

MČR . Účetně  – podpora do výše vybraných příspěvků v 1.pololetí 2012.
- Omezení - kdo  nezaplatí oddílové příspěvky v plné výši 1000,-Kč/pololetí nebude podpořen, tedy pokud  si nesežene sponzora
- opět se zúčastnit šermířského tábora v Bystřici nad Pernštejnem., účetně – úhrada složením mimořádných oddílových příspěvků

nebo sponzorských darů nebo příspěvků z FKSP Oddíl hradí opět účast dozorujícího trenéra .
- pokusit se vlastními prostředky o alespoň rozšíření tělocvičny na 3 planše

4.Diskuse
Borna – zpráva o výsledku žádosti na MŠMT – program 13510 / subtitul 1333512 – projekt za 3,6mil Kč., nezískali jsme nic.
Největší částkou pro náš oddíl byla cena projektu  „Reko tělocvičny pro šerm“  40.000,-Kč , kdy jsme v roce 2011 zaplatili již
20.000,-Kč a do konce roku 2012 musíme zaplatit ještě 20.000,-Kč. Bez tohoto projektu bychom nemohli podat žádost na MŠMT o
dotaci. Přestože jsem neuspěli máme v ruce projekt , dle kterého můžeme tělocvičnu i postupně rekonstruovat dle naších potřeb.
Součástí projektu  je i hygienické zařízení pro invalidy, abychom mohli  zařadit i kategorii šermování na vozíčku (WheelFencing)
V současné době můžeme rozšířit alespoň plochu tělocvičny na 3 planše standardní délky. Jdeme alespoň do rozšíření plochy na 3
planše? Projekt se tím nenaruší, dle stavebního zákona asi nemusí být ani ohláška, protože se ruší nenosné příčky.
- p.Lasák – v mojí režii se pokusím sehnat nějaký materiál a i odvoz  na skládku
Borna - Má někdo zájem pracovat jako člen výboru oddílu šermu ? Na jaké pozici ? ….Moravcová- zatím nemůžu časově.
Borna - Sponzorské dary – co si seženete – to si sami utratíte. Svými  vlastními sponzorské dary si můžete snížit daňový základ ve
svém daňovém přiznání …Hoschna – v roce 2012 se to pokusím nějak vylepšit
Borna - Nějaké návrhy na změnu vyplácení za výsledky? - Hruška – asi to vyhovuje , tak nic neměňme .
Borna – organizace prodeje věcí nebo dražba věcí – např.teď od Klocka
– Moravcová – na nástěnce vyhradíme místo pro nabídku  věcí k prodeji, budu se o všechny nástěnky starat.
p.Zwingrová - jak je to s žádostí o mimořádnou dotaci na ME na městě? Borna – je to podané přes ředitele TJ Slezan
p.M.Mařádka, rada města to bude projednávat, více zatím nemůžeme udělat

Usnesení:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku a plán činnosti na rok 2012
- hlasování  12pro, 0 zdržel, 0 proti

Pokračovat v rozšíření tělocvičny na 3 planše standardní délky. Zahájit práce po posledním MČR v pondělí 18. Stěhováním skřínek
a zabezpečení zbylých prostorů proti prachu. Dobrovolníci se hlásí do konce května , zatím se hlásí Richtar, Grulich, Hruška, Borna,
Lasák, Honka, ……. Borna  projedná souhlas s ředitelem jednoty M.Mařádkem.
- hlasování  12pro, 0 zdržel, 0 proti

Závěr: Všechny body probrány, ukončuji VH za rok 2011.


