Vážení přítomní,vážení hosté delegáti-zástupci oddílů s hlasem rozhodujícím.
Dovolte mi,abych Vás přivítal na dnešní Valné hromadě TJ Jiskra
Humpolec,která se bude zabývat činností TJ v r.2018,jako její předseda .Valná
hromada byla řádně svolaná dle Stanov TJ a může tedy zahájit své jednání.V
dalším kroku svého úvodního vstupu pověřuji řízením dnešního zasedání paní
Janu Kašparovou, tajemnici TJ a žádám ji, aby dále vedla dnešní jednání.

K mému vystoupení a přednesení výroční zprávy několik slov úvodem. Je to
řada let,které uplynuly od r.2007, kdy jsem začal působit ve funkci předsedy TJ.
A stejný počet výročních zpráv jsem zde přednesl. Vždy jsem se velmi osobně
zamýšlel nad tím, co zvolit jako téma, které charakterizovalo určitou
problematiku vnitřní, případně vnější,se kterou jsme s museli potýkat, či
napříště měli zabývat. Za tu dlouhou dobu došlo postupně k zásadním změnám
v organizaci, řízení a financování sportu v naší zemi a mimochodem, tento
trend pokračuje i v současnosti (viz návrh na vytvoření zvláštního orgánu –
možná agentury pro sport, jehož autorem je poslanec za ANO, bývalý hokejový
brankář reprezentace ČR Milan Hnilička.Byl zrušen ČSTV a sportu,vytvořena
ČUS, měnila se pravidla a dostupnost financování sportu a mnoho dalšího, což
dopadalo nejvíce na tradiční formu organizovaného sportu, kam patříme i my,
zastřešeni ČUS a sportovně organizovaní národními sportovními svazy. Výroční
zpráva, kterou povinně předkládáme nadřízeným složkám slouží např.i jako
podklad pro možné přidělení finančních prostředků. V požadované formě jí
proto budu prezentovat dnes i já.A ještě připomínám.K vaší orientaci poslouží i
další podklady a zprávy přednesené v rámci programu Valné hromady, ostatně
potřebné informace v písemné formě,detailní rozpis pohybu peněz jednotlivých
sportovních oddílů i vlastního právního subjektu-TJ Jiskra Humpolec a výkaz
zisku a ztrát s účetní rozvahou jste v časovém předstihu obdrželi.Tyto
dokumenty jsou rovněž přílohou výroční zprávy.
A nyní vlastní Výroční zpráva:

Výroční zpráva TJ Jiskra Humpolec z.s. za rok 2018

Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1.ledna 2018 a končící dnem 31.prosince 2018, na základě vyhodnocení činnosti TJ Jiskra Humpolec. Je předmětem jednání Valné hromady TJ Jiskra Humpolec,konané dne 25.
května 2019.
Odst.1
Název projednávané jednotky:

TJ Jiskra Humpolec z.s.

Sídlo:

Tyršovo nám.Humpolec
39601

IČ:
Spisová značka:

15821676
L 178 vedená u Krajského
soudu v Č.Budějovicích

Odst.2 Hlavní a vedlejší činnost organizace:
TJ má svoji činnost vymezenou svými stanovami a ve sledovaném období ji
realizovala. Především se účastnila soutěží řízených např.Sportovními svazy a
dalšími organizacemi i mimo území ČR a také sportování nesoutěžního.
Vytvářela pro tuto činnost materiální a organizační podmínky v oddílech
atletiky, basketbalu, národní házené, volejbalu, ledního hokeje, stolního tenisu,
moderní gymnastiky, lukostřelby, karate, taekwonda, aerobiku, šachů a jógy.
Svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu pro
všechny věkové kategorie, zejména jeho vlivu na zdraví.
Provozovala,udržovala a opravovala vlastní nemovitosti, tradiční
sokolovnu, sportovní halu umožňující svými rozměry všechny halové sporty,
moderní atletický stadion a samostatný stadion národní házené. Jelikož
dlouhodobě, přes opakované žádosti nedosáhla na dotační podporu,byla
nucena řešit a realizovat rekonstrukci havarijního stavu střešní krytiny na

historické budově sokolovny vlastními rozpočtovými prostředky, což omezí na
příští období potřebná vydání na nemovitostech i další potřebné výdaje.
Umožňovala dle možností využívat svá sportoviště pro zájemce
z veřejnosti, škol a jiných sportovních organizací, s důrazem na to, aby se na
sportoviště dostávala mládež. TJ musela i pro plný rozsah činnosti některých
oddílů hradit nájem ve volných hodinách dalších tělocvičen ve městě a na hřišti
plážového volejbalu.
Spolupracovala s orgány st.správy, městské samosprávy, školami, Střediskem volného času, dalšími sportovními organizacemi a jednotlivci.
Na tuto část zprávy navazuje samostatný výčet zajímavých sportovních úspěchů r. 2018 podle jednotlivých oddílů TJ, který souběžně byl použit
jako zpráva pro kroniku Města Humpolec, jako jedna z forem propagace naší
tělovýchovné jednoty:
Odst.3
Struktura organizace-ogány TJ:
Nejvyšším orgánem TJ je Valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je Výkonný výbor TJ. TJ Jiskra sdružuje 14 sportovních oddílů. Oddíly organizují a
realizují svoji činnost samostatně, avšak v součinnosti a vždy v zájmu TJ Jiskra
Humpolec jako celku.
Statutárním orgánem je:
Jiří Šimek - předseda TJ
Ivana Balnohová – místopředseda TJ
Kontrolní orgánem je Kontrolní komise.
V r.2018 nedošlo ke změnám ve struktuře TJ ani složení statutárních orgánů.

Odst.4
Členská základna: k 31.12.2018

Oddíl

mládež

dospělí

Do 18 let

nad 18 let

Atletika

66

16

Basketbal

43

40

Lední hokej

62

23

Moderní gymnastika

43

7

Národní házená

45

54

Stolní tenis

20

57

Šachy

20

22

Volejbal

57

72

Aerobik

40

70

Karate

13

18

Taekwon-do

37

6

Lukostřelba

17

16

Jóga namaste

0

38

Jóga Málek

0

17

Celkem v oddílech:

919 členů

Fyzických osob v TJ celkem: 859 členů

Odst.5:
Financování a hospodaření TJ Jiskra Humpolec:
V průběhu roku 2018 TJ financovala svoji činnost zejména z příspěvku
od místní samosprávy, který tvoří zásadní část rozpočtu a je na něm vlastně
závislá existence TJ. Dále z příspěvku MŠMTv, robným dílem z příspěvků
sportovních svazů, z členských příspěvků, provozování vlastních sportovišť a TJ
měla část příjmů z reklamních plnění vůči partnerům a ze sponzorských darů.
Výsledek hospodaření je ovlivněn nezbytnými výdaji na rekonstrukci střešní
krytiny na budově Sokolovny, činí -1.041.000,-Kč. Podrobné informace o
hospodaření jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy a budou následně
poskytnuty na webových stránkách a příslušném veřejném rejstříku .
Příloha č.1 - Výkaz zisku a ztrát
Příloha č.2 - Rozvaha
Výroční zprávu vypracoval Jiří Šimek,25.5.2019.

