
Zápis z valné hromady Sportovního klubu Gymnázia a Střední 

pedagogické školy Znojmo 
 

konané dne:  17.6.2011 ve Znojmě 

 

Přítomno:  10 aktivních členů klubu (ze 34 aktivních členů, 11 členů bylo řádně omluveno  

 z osobních důvodů)  

 

Zahájení: Jan Dočekal přednesl program valné hromady, který byl bez připomínek a  

 doplňujících bodů schválen 

 

Program: 1.Volba výkonného výboru 

 2.Výše členských příspěvků 

 3.Soutěže družstev dospělých (2.liga, Krajský přebor 2.třídy) 

 4.Zněma názvu oddílu 

 

1.Volba do výkonného výboru 

 

 V letošním roce uplynulo volební období výkonného výboru ve složení: 

• Jan Dočekal – předseda klubu 

• Antonín Svoboda – pokladník 

• Lukáš Mikulů - manager 

Antonín Svoboda a Lukáš Mikulů nemají zájem fungovat dále ve vedení oddílu. 

Jan Dočekal navrhl možné složení VV takto: 

• Jan Dočekal 

• Petr Halbrštat 

• Radek Skoumal 

Někteří přítomní členové z řad mládeže navrhli někoho z nich jako reprezentanta 

mládeže do VV. Následovala diskuze o tom, zda je možné zvolit do VV osobu 

mladší 18 let. Jan Dočekal konstatoval, že je to možné. Navržena byla Lýdie 

Hemalová. Následovala diskuze nad počtem členů VV. Bylo hlasováno, kolik 

bude mít VV členů. 

 



 Pro 3 členy VV: nikdo 

 Pro 4 členy VV: 10 

 

Jan Dočekal přednesl dotaz na další návrh do VV. Nikdo se nepřihlásil ani nikdo 

nikoho dalšího nenavrhl. Bylo hlasováno o návrhu VV v tomto složení. 

• Jan Dočekal 

• Petr Halbrštat 

• Radek Skoumal 

• Lýdie Hemalová 

 

 Pro: 9 přítomných členů 

 Zdržel se: 1 přítomný člen 

 Proti: nikdo 

 

Výkonný výbor byl pro následující funkční období 2 let zvolen v tomto složení: 

• Jan Dočekal 

• Petr Halbrštat 

• Radek Skoumal 

• Lýdie Hemalová 

 

 Funkce uvnitř VV budou rozděleny v rámci VV. 

 

2.Návrh členských příspěvků 

 

Jan Dočekal informoval o situaci ve vybírání členských příspěvků v rámci oddílu 

a o příspěvkách v rámci ŠSČR a JMŠS. Dále nastínil finanční situaci oddílu. 

Dále přednesl 3 návrhy členských příspěvků a to takto: 

 

I. Zachovat stávající výši členských příspěvků 

• Základní členský příspěvek  500 Kč 

• Snížený členský příspěvek 200 Kč 

 

II. Zvýšit členské příspěvky o 100 Kč: 



• Základní členský příspěvek  600 Kč 

• Snížený členský příspěvek 300 Kč 

 

III. Zvýšit základního členského příspěvku o 200 Kč a sníženého členského příspěvku 

o 100 Kč 

• Základní členský příspěvek  700 Kč 

• Snížený členský příspěvek 300 Kč 

 

Proběhla diskuze nad navrženými variantami. Byla vyloučena 1.varianta. V rámci 

diskuze byla navržena 4.varianta, která zahrnuje novou kategorii osob, které 

nehrají 2.ligu a nevyužívají kroužek, ale hrají krajský přebor 2. třídy. 

 

• Základní členský příspěvek  700 Kč 

• Snížený členský příspěvek (jen pro KP2) 500 Kč 

• Snížený členský příspěvek  300 Kč 

 

 Proběhlo hlasování o výši členských příspěvků 

 

 Pro 1. variantu: nikdo 

 Pro 2.variantu.nikdo 

 Pro 3.variantu: 1 přítomný člen 

 Pro 4.variantu: 8 přítomných členů 

 Zdržel se: 1 přítomný člen 

 

3.Soutěže družstev dospělých 

 

Jan Dočekal přednesl 4 možné varianty rozložení soutěží družstev pro 

nadcházející sezonu. Z diskuze vyplynulo, že klíčou otázkou je, zda přihlásit 

družstvo B do krajského přeboru 2.třídy. Následovala delší diskuze, ze které 

vyplynul zájem některých hráčů hrát tuto soutěž (L. Hemalová, J. Marek, P. 

Halbrštat, Z. Molík) a dva hráči projevili zájem hrát za jistých podmínek (Š. 

Fouček, M. Caha) a to takových, že nebudou na soupisce vpředu. Následovala 

diskuze nad možným pořadím hráčů na soupisce. Na závěr bylo konstatováno, že 



družstvo B do krajského přeboru 2.třídy přihlásíme s tím, že to nebude záviset na 

podmínkách Š. Foučka a M. Cahy. 

 

4.Změna názvu oddílu 

 

Jan Dočekal uvedl důvodu pro změnu názvu oddílu. K tomu uvedl rizika této 

změny a doporučil tento bod k projednání VV a hlavně k projednání s vedením 

školy. 

 

 

Zapsal: Jan Dočekal 

Ověřili: Lýdie Hemalová, Petr Halbrštat 


