ZÁPIS
Z řádné konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou konané dne
2.12.2016 ve školní jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou

Přítomni: viz prezenční listina
pan Neumann ( určený jako předsedající do zvolení pracovního předsednictva) uvítal všechny přítomné
delegáty a hosty, jmenovitě pana starostu ing. Matyáše, pana ředitele Kopeckého a předsedu představenstva
pana ing.Stránského

1) Zahájení konference
Pan Neumann – zahájil konferenci

2) Volba pracovního předsednictva:
Návrh: Z.Neumann, V.Stránský, M.Riedl
PRO: 37

ZDRŽEL SE: 3

PROTI: 0

Konference schválila pracovní předsednictvo

3) Schválení programu konference
PRO: 39

ZDRŽEL SE:1

PROTI: 0

Konference schválila program konference

4) Schválení jednacího řádu konference
Jednací řád konference:
PRO: 39

PROTI:0

ZDRŽEL SE:1

Konference schválila jednací řád konference

1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh: M.Holubcová – zapisovatel, ověřovatel zápisu: Milan Fojt.
PRO: 40

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Volba mandátové komise:
Návrh: M.Holubcová, L.Votočková, H.Neumannová
PRO: 37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 3

3) Volba návrhové komise:
Návrh: Patočka Broněk, ml., Nechanický Marek
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PRO: 37

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 3

4) Zpráva mandátové komise
Paní Votočková: Pozváno 56 delegátů, přítomno 40 delegátů a 29 hostí.
71 % - ní účast
Konference je usnášení schopná.

5) Zpráva předsedy TJ Spartak
Viz příloha č.1

6) zpráva o hospodaření
Holubcová - TJ Spartak pro účetní závěrku na rok 2015 zajistil daňového poradce z důvodu změn
v OZ. Poradce doporučila tajemnice z důvodu kontroly účetnictví.
Viz příloha č.2
Schválení účetní závěrky a převedení HV na účet vlastního jmění:
PRO: 40

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Konference schválila roční účetní závěrku za rok 2015 a schvaluje převedení hospodářského
výsledku ve výši 451 070,58Kč na účet vlastního jmění
Konference bere na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření TJ za rok 2015

7) Zpráva kontrolní komise
Viz příloha č.3 – přednesl pan Riedl

8) Zpráva vedení společnosti Spartak Rokytnice, a.s. a zpráva
představenstva
Viz příloha č.4 – přednesl pan Stránský

9) Zpráva DR Spartak Rokytnice, a.s.
Zpráva DR – přednesl pan Novotný- viz příloha č.5

10)

Příspěvek starosty města Rokytnice nad Jizerou

Pan Matyáš – chtěl bych poblahopřát všem, kteří ve sportu dosáhli vynikajících výsledků. Děkujeme
i za reprezentaci našeho města.
Spolupráce mezi TJ, a.s. a městem:
 Studie propojení a rozvoje lyžařských areálů v Rokytnici. Je to studie, která by měla sloužit
jako podklad pro změnu ÚP a zároveň se řešilo propojení Studenova s HD a výstavby
retenčních nádrží, které s tím souvisejí. Bylo vše předjednáno s KRNAPem – nebylo to
úplně jednoduché, spousta věcí vypadlo, ale v dalším kole se bude ještě dále vyjednávat
 Propojení Studenova s Harrachovem je vyřešeno v ÚP již několik let. Zatím není situace
příznivá, ale studie, která je te|ď vypracovaná, řeší především propojení Studenova s Lysou
horou, od čehož si slibujeme dopravní ulehčení Studenovu.
 Projekt rozšíření bike parku: i když je to akce Spartak, a.s., tak město se zapojilo z důvodu
možnosti žádat o dotaci na Libereckém kraji na zpracování projektové dokumentace, kterou
předáme Spartak, a.s., aby mohla dále bike park rozvíjet.
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 Plánovaná rekonstrukce volejbalových kurtů: dlouhodobě řešíme venkovní hřiště pro školu,
původní hřiště je rozměrově nevyhovující, pozemek na okraji volejbalových kurtů není
rovný. Po debatě jsme se rozhodli, že budeme spolupracovat na rekonstrukci volejbalových
kurtů s TJ s možností kluziště v zimě se zachováním jednoho antukového kurtu. TJ Spartak
zažádalo o dotaci z MŠMT na rekonstrukci kurtů, kde je možné získat velkou částku a město
by platilo povinnou spoluúčast. Po dohodě by město využívalo kurty pro ZŠ a TJ Spartak by
získal možnost i zimního bruslení a osvětlení nového víceúčelového hřiště. Budeme doufat,
že dotace dopadne a budeme se těšit na nové hřiště.
 Centrální parkoviště: zpoplatnění – zabudování závorového systému a vybírání za noční
parkovné. Je to správně, původní nastavení Spartak, a.s., kdy platil parkování za všechny,
není úplně správný. Všichni ( chalupáři s nemovitostmi na sjezdovce) si na to rychle zvykli a
nyní s tím mají velký problém. Mají pocit, že by jim parkovací místo mělo zajistit město.
Z kraje roku byl velký problém, během roku to utichlo a doufáme, že to již bude pochopeno
a problémy již utichnou.
 Lyžařská cesta – a.s. se snaží optimalizovat nájemní vztahy a hrozilo, že cesta bude zavřená.
Podle mého názoru je cesta bezpodmínečně nutná především pro provoz areálu. V současné
době došlo ke změně – cesta by měla by být jako komunikace veřejná a nestane se, že by se
majitelé a nájemci nedohodli a cesta by byla zavřená. Lyžaři z lanovky na parkoviště hojně
využívají lyžařskou cestu.
 Žádáme zástupce a.s. a představenstva, aby nám pomohli s rozšířením mostu u Rokytky.
Jako město jsme se snažili to řešit, nedohodli jsme se s majiteli Rokytky, po změně majitele
jsme se opět nedohodli. Je to vše na dobré slovo. Měla by zajištěna doprava a mělo by být
vše legislativně v pořádku.
 Granty: TJ podalo a čerpalo finanční prostředky z různých dotačních titulů. Mám dojem, že
se podmínky pro získání dotace zlepšují, že je větší úspěšnost při získávání dotací. Stát i kraj
se snaží více podporovat sport v regionech, cítím zlepšení.
 Všem členům TJ přeji hodně zdraví, štěstí do dalšího roku a Spartak a.s. přeji alespoň 100
provozních dní.

11)

Diskuse:
 Příspěvek p.Seidla

Příloha č. 6
 Příspěvek p.Patočky: dotaz na V.Stránského: bike park v letošní letní sezóně jel
v rozšířeném provozu oproti loňsku a tržby byly 150 tis.Kč. Zisk je jaký? Jaké jsou náklady
a výnosy?
Pan Stránský – 150 tis.Kč se týká tržeb z půjčovny.
Pan Neumann – podrobnější informace nemají asi připravené
Pan Kopecký – co můžeme k číslům říci, že na opakovaném jízdném ( 4 hodinové a delší
jízdné) jsme letos vybrali asi 570 tis.Kč, což je oproti loňsku cca 2,5x více než vloni.
Podrobnější informace budou součástí zprávy o hospodaření za hospodářský rok 2015-2016.
Pan Neumann – kdy bude připravena výroční zpráva?
Pan Kopecký – kolem 15. Prosince je dohoda s auditorem
Pan Patočka Broněk – tam ale asi nebude rozdělen náklad na půjčovnu, to by mě zajímalo,
jak je to nákladově
Pan Kopecký – vzneste dotaz DR, která toto prozkoumá a podá vám informace
Pan Stránský – za představenstvo: půjčovna je doplňková služba, která se nabízí
návštěvníkům, nedá se předpokládat, že na tom bude nějaký zisk, je to v kontextu celého
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letního provozu. Snažíme se nabídnout víc služeb a napasovat to do různých balíčků. Např.
když si někdo koupí jízdneku, tak má nějaké výhody, na to budou v zimě navazovat i různé
slevové systémy ( Rokypass atd.).
Pan Patočka – došlo k vypíchnutí tržeb v půjčovně, proto jsem se ptal na náklady
Pan Stránský – zmiňoval jsem to, protože to bereme jako doplňkovou cestu, jdeme cestou
hledání rezerv a by´t to nemusí být úplně na první pohled výnosné, nejdeme úplně po zisku,
ale po té službě a kvalitě a rozvoji toho areálu.
Pan Prokeš – je nějaký business plán na půjčovnu?
Pan Stránský – ano, je. Zpracovávali jsme to cca ½ roku. Hledali jsme jak různé možnosti
financování, tak i nějakého optimálního provozu veškerých návazností na primární službu (
poskytování lyžování)
Pan Prokeš – jinými slovy: v horizontu 10-ti let to dává ekonomicky smysl
Pan Stránský – rozhodně
Pan Riedl – k půjčovně: kolem toho bylo hodně rozsáhlých jednání, byla tam zapojena DR,
bylo tam hodně jednání ohledně: „ vyplatí se vs. nevyplatí se, co a jak“, PŘ a ŘAS mají
koncepci střednědobého plánu a mají ji nastavenou tak, že nás přesvědčili o tom, že má cenu
to zkusit a že výsledky se dostaví. Co se týče zpracování, tak se tomu nedá nic vytknout a na
výsledky si musíme počkat. Pokud se daly ošetřit rizika a marketingové plány, tak to do toho
z hlediska investic zapadá.
Pan Riedl – jsme si vědomi toho, že ne všechna rozhodnutí, která jsme udělali, že byla pro
členy úplně přínosem. Naše snaha něco posunout dál se nesetkala s odezvou ani s dopadem,
který jsme od toho čekali – narážím na výši členských příspěvků a na brigádnické hodiny a
na využití skipasů. Na základě toho – jsme tu proto, abychom ctili zájmy TJ, někdy musíme
konat tak, že to není vnímáno úplně pozitivně, máme informace, které zpracováváme
komplexně, proto jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli – co se týká brigádnických
hodin: pro letošní sezónu se již nedá nic dělat, pro další sezónu se bude přehodnocovat.
V ceníku a.s. je bodová jízdenka za 300 bodů – bude pro členy TJ po zaplacení členských
příspěvků pro rok 2017 bez podmínky odpracování brigád a bude za ½ ceny. Body nejsou
zvýhodněné, odečítají dle platného ceníku Spartak, a.s. někteří členové TJ mají nějakou
historii, něco tady odvedli a vnímali rozhodnutí ohledně odpracování tolika brigád a
nemožnosti zakoupit jízdenku bez brigád jako diskriminaci a zbavení jakýchkoliv výhod,
které v TJ měli.
Na příští rok se nad brigádnickými hodinami opět sejdeme a nebudeme tvrdošíjně trvat na
našem rozhodnutí. Budeme se snažit najít kompromis mezi výhodností pro a.s. a výhodností
pro TJ. to jsou věci, které budeme ještě probírat. Je třeba zohlednit obě stránky – co
potřebuje TJ a co a.s. a musíme v tom hledat kompromis.
Paní Hančová – když se zavedly brigádnické hodiny, tak tady byl nějaký systém, který
nefungoval. Přihlásila jsem se 5x, nic z toho nebylo
Pan Riedl – někdy myšlenka nebo úmysl předchází realitu. Realita, když nás dožene,
musíme to vyřešit jinak – komplexněji a zohlednit i ty věci, které jsme v tu dobu neviděli.
Paní Hančová – pak je problém ty hodiny udělat, když systém nefunguje
Pan Prokeš – mně chybějí hodiny, rád bych je dopracoval, ale pan Trejbal říkal, že už to
nebude možné. Práce tam jistě nějaká bude
Pan Riedl – jsou to věci, které nezafungovaly úplně správně, není to na úkor a.s.. My jsme
postaveni do role, kdy ukazujeme na ostatní, co udělali dobře a co ne a nezačínáme od sebe.
Pan Prokeš – já se jen ptám, zda to bude možné ještě odpracovat?
Pan Riedl – chci začít od sebe: dohodli jsme se s a.s., zohlednili jsme potřeby a.s. a udělali
jsme to nad rámec TJ. Sám za sebe: když jsem sem šel, tak jsem chtěl pomoct hlavně a.s.
v lecčems byla moje představa naivní. Trvalo mi rok a půl, než jsem se seznámil s provozem
TJ, a.s., s propojeností, se zatížením, s flexibilitou, s tím, jak jsme a nejsme schopní cokoliv
udělat. Dost se potýkáme s tím, že jej hodně poukazováno na to, kdo co všechno má, co dělá,
ale nikdo není ochoten podívat se na sebe. Nerad bych takto fungoval. Když to vezmu na
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sebe – retrospektivně – ano, z kraje jsem do toho šel naivně, teď už do toho vidím trošičku
víc ( si myslím) a budeme se snažit v rámci svých schopností najít shodu mezi TJ a a.s. nejde
úplně ctít a prosazovat jen zájmy TJ a ani tak nejde ctít a prosazovat zájmy a.s. Musíme
v tom najít nějakou shodu. Akciovka patří TJ, to tak je, ale TJ je na a.s. závislé. Musí v tom
být symbióza. Jestli si budeme hledat a házet klacky navzájem pod nohy, tak se nikam
nedobereme a budeme trpět všichni. A.s. existuje proto, aby zajišťovala chod TJ. Musíme
jen najít nějaký poměr. Teď jsme udělali nějaké razantní kroky, v rámci toho, že jsme věřili
tomu, že je to nutné zejména pro podporu a.s. Některé z nich se potvrdily, ale zase kroky
nesmějí být tak rázné, aby to rozsypalo TJ. Hledáme oscilaci, nějakou shodu, kde budou
všichni spokojeni. Vyhodnotit to musíte vy na vašich pocitech, jak uvidíte, jestli výsledky
budou nebo ne. Problém je v tom, že tady se nedají očekávat rychlé výsledky. Jsou to plány,
spousta jednání, spousta zařizování a je to tlačení nějakého směru někam. Není to drezína,
ale je to nákladní vlak, který, než se rozjede, tak to chvíli trvá.
 Pan Málek – Masters má 11 členů, všichni jsme odpracovali brigády, jsou v TJ 8 let. LK
rozhodl, že hostující člověk, který nikdy nic nežádal odo TJ, chodí na brigády, aby mohl
zaplatit skipas, tak dnes výbor LK požaduje na hostujících členech Masters 29 000,- Kč. Za
takovou cenu si může zakoupit skipas na několik let dopředu. Tito závodníci se rozhodli, že
nepůjdou hlavou proti zdi, ale že si najdou svoji cestu a k 31.12.2016 ukončí svoje členství
v TJ.
 Pan Patočka Karel – jak to vypadá s výsledky FA, jestli výsledky máme a do jakého data
musí být vše zveřejněno
Pan Riedl – FA proběhl v rámci zadání těch věcí, které se jevily nejvíc problémové. Naráželi
jsme na dvě věci: chtěli jsme všichni vědět, jak to opravdu bylo, jestli to bylo nebo nebylo
udělané ve prospěch nebo v neprospěch s tím, že samozřejmě narážíme na naše finanční
možnosti. Provedlo se výběrové řízení, poptal se FA, zadaly se otázky. Ze zúčastněných
firem se vybrala firma, která měla reference, která s problematikou byla obeznámena.
Všechny firmy tvrdily, že je v rámci takovéhoto řešení nestandardní, protože aby a.s.
vlastnila TJ, to je model, který neznají. Vybraná firma zpracovala otázky v rámci možností
za cenu cca 250 000,-Kč. Výsledky odevzdali s tím, že z výsledků vyplývají věci, které jej
potřeba dál rozklíčovat. Protože nejsme soudci ani porotci, tak jsme nechali provést právní
analýzu. Na základě toho jsme poptali sl.Kořínkovou. snažili jsme se oslovit i dalšího
právníka, který by výslednou zprávu sl. Kořínkové zrevidoval. Bylo to po dohodě se sl.
Kořínkovou, byť je to nestandardní, aby někdo někomu kontroloval práci. Nakonec ke
kontrole nedošlo, protože oslovený právník nám sdělil, že zastupoval jiného člena TJ a cítí se
k němu svázán blíž než k TJ a v případě, že by vznikl spor, pak by nemohl klienta
zastupovat, mohly by vznikat konflikty. Na tom to spadlo. Právní analýze je na stránkách TJ,
dá se na ni podívat pod heslem. Pokud máte v rodině právníka, může se na FA i rozbor
podívat přes vaše přihlášení, ale neměli byste to nikde šířit.
Pan Neumann – doplním, že audit visí na stránkách již poměrně dlouho a všichni se k němu
dostanete. Stačí zažádat o uživatelské jméno a heslo a můžete si ho přečíst.
Pan Riedl – v právním rozboru narážíme na dvě věci: všichni z nás, pokud tam bylo nějaké
pochybení, tak bychom chtěli a chtěli bychom, aby bylo pojmenované. Na druhou stranu
těžko odsoudit někoho na základě domněnky. Musíte prokázat úmysl. Právní analýza říká, že
některé věci je třeba dál rozpracovat, je na to potřeba udělat další posudky a další věci, což
jsou další výdaje a stejně vám nikdo dopředu nezaručí, jestli se doberete nějakého výsledku.
My víme, že je podáno trestní oznámení, že P ČR tyhle věci řeší po trestní rovině. Protože za
námi byli, poskytli jsme jim plnou součinnost ve všem i nad rámec povinností. Poskytli jsme
jim FA i právní rozbor. Ještě se sepisuje zpráva akcionáře – zpracováváme společně
s právníkem. Je to hodně citlivá věc, protože můžete snadno někomu ublížit. Jen domněnka
v tomto stavu do toho nepatří, kor když to řeší policie. Takže my jsme ve stavu, že FA a
veškeré výsledky kolem toho byly předány P ČR a naše rozhodnutí se bude ubírat tím
směrem, že dle našeho názoru, jestliže to řeší policie ve vztahu pochybení / nepochybení
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nebo způsobení trestní činnosti (nebo jak to mají rozdělené), tak počkáme na jejich výsledky.
My se můžeme soudit v občansko-právním sporu, ale to stojí moc peněz. Můžeme si to
dovolit? My si myslíme, že ne. A není to na úkor toho, že bychom přišli o možnost
spravedlivého posouzení, protože policie to řeší. Jestliže policie to rozhodne, pak
s výsledkem od policie můžeme konat a s výsledkem šetření se dá jít k občanskému nebo
jinému soudu a konat. FA nám něco přinesl a v tuto chvíli pouštět se do něčeho, co tady
přednesl pan Seidl, je ošemetné. Chápu, že někteří lidé nesouhlasí s něčím, ale něco jiného
je říci si to u piva nebo ho veřejně prezentovat bez pádných důkazů. Musíte počítat s tím, že
pokud se to neprokáže, že se to může obrátit proti vám. V tuto chvíli vycházejí z FA
otazníky, ale neukazuje to na to, že bychom mohli říct, že s tímhle jdeme k soudu. Pokud
konference rozhodne, že půjdeme do soudního sporu, tak my budeme plnit rozhodnutí
konference. Zdravý selský rozum mi říká, že pokud to řeší policie, my jsme provedli
procesní záležitosti, taky jsem si představoval konkrétnější výsledky, realita je jiná, ale
musíme počkat na výsledky policie. Jestli vám připadá, že to trvá dlouho, tak se omlouváme,
ale snažíme se to dělat poctivě..
Pan Nechanický – pan Riedl uvedl, že jsme oslovili slečnu Kořínkovou, tak to úplně není.
Všichni oslovení právníci nám dali košem. Až na naléhání V TJ jsem uvolil, že oslovíme
sl.Kořínkovou
Pan Riedl – ano, bylo to tak. Vědomí, že jsme pod dozorem a jakmile oslovíte někoho, kdo
je známý, že to může být vnímáno negativně
Pan Seidl – měla za to nějakou odměnu?
Pan Riedl – ano, měla
Pan Seidl – v jaké výši
Pan Riedl – to vám nepřísluší vědět. Říkám to úmyslně kvůli Vám: v dobré víře jsem se
snažil kolikrát poskytnout informace, že jsem předpokládal, že to bude dobře vnímáno. Já
teď jsem ve fázi, že při poskytování informací nejprve zavolám právníkovi a zeptám se, jestli
mám právo to poskytnout nebo ne a jestliže nemám, tak to neposkytnu. Není to osobně kvůli
Vám ani kvůli nikomu jinému, prostě mi to šetří starosti. Jestliže TJ je zájmový spolek a
většina dokumentů je veřejně dostupných, máte na to právo. Jestliže a.s. má svůj rámec,
pokud na to máte právo nebo jsou tam nějaké postupy, jak se k tomu dostat, tak vám to
sdělíme, ale nepřekračujeme vlastní pravomoci. Nevyplácí se nám to, bohužel.
Pan Seidl – informace neposkytujete a náleží nám
Pan Riedl – poskytujeme nebo Vám je poskytujeme v takovém rámci, v jakém nám je
umožněno
Pan Seidl – je to naše právo, vy jste voleni, vy máte vykonávat právo tak, jak máte a my
jsme ti, kdo vás máme hlídat. Vy nám neposkytujete základní informace, na které máme
právo
Pan Neumann – já si myslím, že pan Seidl by to měl vědět, tu částku, bavíme se o penězích –
je nesmysl to tady prezentovat veřejně. Veškeré informace jsou v zápisech a zápisy jsou na
webu TJ Spartak dostupné svým členům. I tato informace tam je, si myslím.
Pan Riedl – říkat tuto informaci v plénu, kde tady máme hosty, nejen řádní členové, tak mě
může kdokoliv napadnout, že jsem informaci sdělil lidem, kterým nepřísluší
Pan Seidl - DR zpracovala informaci o skipasech, máme na to nárok a tuto informaci nám
nechcete poskytnout.
Pan Riedl – my jsme Vám to říkali a nechápu, kde si nerozumíme. Paní Žalská odešla na
vlastní žádost, ne z důvodu, že by byla odvolána nebo že by tam bylo nějaké pochybení.
Pan Seidl – já chci jen tu zprávu, nic jiného
Pan Riedl – co se týče toho šetření, tak ji zpracovala DR. Zpráva DR podléhá režimu
dokumentu v rámci a.s. jestliže nemá být obecně poskytnuta, tak nebude
Pan Seidl – ale komu patří ta a.s.? Nám
Pan Riedl – jste členem ZP. Máte právo čerpat tyto informace? Dají vám je?
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Pan Neumann – já to zastavím, myslím si, že máte pravdu, že by bylo dobré, kdyby každý
člen informace měl. Informace o skipasech DR zkoumala podrobněji, nicméně v auditu je
v podstatě..
Pan Seidl – to bylo vyndáno
Pan Neumann – určitě ne, audit je kompletní. Dával jsem ho na web a byl celý
Pan Riedl – pro všechny: proběhlo šetření DR na skipasy za pomoci p. Žalské. K většině
jízdenek se dohledaly papíry i paragony, kde se ukázalo, jak se s tím nakládalo, co se s tím
dělalo. Ty věci, které se nedohledaly, bylo to ve výsledku zanedbatelné množství, se dalo
považovat za ztráty z minulých let. I na toto byly nastaveny takové mechanismy, aby i tyto
věci byly transparentní. I k průběhu podzimu, kdy jste říkal, že jsme chtěli odvolat p.ředitele,
což tady s čistým svědomím můžu říct, že ne, tak jsme na podzim řešili nějaké věci, kdy
jsme měli rozdílný názor a řešili jsme je.
Kdybychom p. ředitele chtěli odvolat, tak jako akcionář máme pravomoc představenstvo o to
pořádat, když nám nevyhoví, odvoláme představenstvo i pana ředitele. Kdybychom to chtěli
udělat, tak to uděláme a nikdo nám v tom nezabrání. My se snažíme společnost řídit podle
našeho nejlepšího vědomí a svědomí. A jestliže si trvají….
Pan Neumann – já do toho vstoupím… audit visí na stránkách, je kompletní, nic se z něho
nevyndalo, pokud budete mít nějaké podrobnější dotazy, můžete je poslat p. Riedlovi, p.
Holubcové, můžeme se o tom dále bavit
Pan Riedl – poprosím vás, mně nic takového neposílejte. Já kvůli tomu dělám informační
schůzky. Chodí na to poměrně dost lidí a tam patří tato témata. Nezlobte se na mě, ale já už
odmítám ve svém volném čase, o sobotách a nedělích tohle řešit. Jsem taky jen člověk jako
ostatní a jsem ochoten tomu dát jen určitý čas. Já nebudu pořád dokola řešit věci, které
považuji za vyřešené a řeším to pořád dokola jen kvůli tomu, abych někomu obhajoval svoje
rozhodnutí.
Pan Neumann – posílejte to na V TJ, výbor by se tím měl zabývat
Pan Jirman – vrátím se k brigádám: rozhodnutí navýšit brigády bylo vždy hodně těžké,
každý rok ( během osmi let, co jsem byl ve výboru) jsme se vždycky dohodli na 15-ti
brigádách a domluvili jsme se s a.s. většinou nastal problém organizovat brigády pro takový
velký počet lidí. Pokud si vezmu 30 hodin, je to 6 sobot. Je to náročné jak pro toho člena, tak
i pro a.s. uspořádat tolik brigád. Zvažte, zda nezměnit počet hodin a hlavně se domluvte na
organizaci s a.s., protože pak tady zůstává spousta lidí, kteří brigády nemají a nestihli
brigády udělat. Někdy ani při objemu 15-hodin nebylo možné zajistit na a.s. tolik brigád.
Co se týká informací: já se, pane Seidle, ani nedivím, že se ty informace tady nepodávají,
protože Vy je dokážete vždycky zneužít a hlavně je pustíte na veřejnost, na širokou
veřejnost. Nedivte se, že Vám ty informace nejsou podávány v dostatečném množství.
Myslím si, že a.s. nemá povinnost Vám sdělovat informace.
Pan Neumann – co se týká brigád, tak to téma proběhlo i na informační schůzce, tak je to asi
vyčerpané, nebo chcete ještě někdo něco k tomu říct?
Pan Jon – řešíme tady brigády, nechci tady působit jako demagog. Oddělali jsme tady 50
hodin, oddělali jsme si 70hodin a nikoho to nezatěžovalo. Je to o přístupu, jestli vás TJ to, co
se děje nahoře, zajímá a jak anebo ne. Z mého pohledu je tam práce spousty, jde jen o to to
zorganizovat a z vaší strany vůle.
Pan Neumann – bylo by vhodné schválit – čistě teoreticky – ohledně revitalizace
volejbalového hřiště
Pan Patočka – bylo tady několikrát zmíněno, že se k tomu dostaneme a nějak jsme na to
pozapomněli. Tak jeden z počinů, který je v této negativní atmosféře z hlediska města i TJ
velkým krokem vpřed, pokud se to podaří, je obnova volejbalových kurtů. Město si zajistí
pro ZŠ hřiště, TJ má nevyužité kurty. Zpracoval se projekt, studie. Areál bude rekonstruován
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na 3 etapy: 1.etapa – multifunkční hřiště s umělým povrchem s možností v zimě zalednit a
jeden antukový kurt
2.etapa – rekonstrukce a rozšíření zázemí a kabin
3.etapa – pokud se podaří vyjednat změnu ÚP s KRNAPem, tak v zadní části na mokřadu
zřídit beach-volejbalový kurt se sportovně-rekreačním zázemím
Byla už na konci minulého týdne podána žádost o dotaci na MŠMT, žádost podala TJ, město
je partnerem, který hradí spolupodíl dotace. V současné chvíli je připraveno výběrové řízení
na dodavatele, protože jsou bodově zvýhodněné ty projekty, které jsou již před samotnou
výstavbou. Výběrové řízení má podmínku, že pokud nedopadne dotace, akce se nebude
realizovat.
Pokud to dobře dopadne, tak příští léto stavíme..
Pan Seidl – jako zastupitel: my jsme dostali podklady k tomuto a z mého pohledu je tam
plno nejasností a je to pro město nevýhodné. Souvisí to s tím, že se čerpají státní peníze a
tedy si myslím, že to ani schvalovat nemusíte, protože z mého pohledu je tam plno věcí,
které se musejí dořešit, než se to bude schvalovat. Kdo budete mít zájem, přijďte na veřejné
zasedání.
Pan Patočka – na první pohled to možná vypadá jako pro město nevýhodné, město platí
spolupodíl, TJ vkládá pouze majetek, ale město si zajistí kvalitní sportoviště pro ZŠ. Myslím
si, že je to výhodné pro obě strany
Pan Seidl – je to rozdělené na 3 části, kde mi 1.část připadá úplně nesmyslná
Pan Neumann – o tohle vůbec nešlo: to, co chceme schválit, je jen to, že je podaná žádost a
pokud by MŠMT vzneslo dotaz, zda s tím souhlasí členská základna, tak my jim ukážeme
zápis z konference. Neschvalujeme investiční záměr, neschvalujeme tady to, že budeme
příští rok stavět, schvalujeme jen to, že můžeme podat žádost. Jako V TJ to můžeme udělat
tak jako tak, ale my případně, pokud zde nebude o tom hlasováno a MŠMT bude chtít
schválení nejvyšším orgánem, tak my bychom o tu dotaci mohli přijít.
Odešla p.Votočková v 19:50
Paní Holubcová – ano, je to jen kvůli tomu, že je to velká investice – proto navrhujeme
schválení konferencí
Pan Patočka – konference schválila projekt rekonstrukce sportovního areálu Pěvín -1.etapa a
podání žádosti o dotaci na MŠMT ve spolupráci s městem Rokytnice nad Jizerou
Pan Matyáš – za město to bude schvalovat zastupitelstvo, to už schválilo záměr a studii, na
základě které se provedla projektová dokumentace. Žadatelem o dotaci je TJ Spartak proto,
protože je vlastník areálu a protože má výhodnější podmínky pro získání dotace. I
spolupodíl, který do sportoviště vloží, je velice výhodný, protože za takového peníze hřiště
nikdy nepostaví.
PRO: 36

12)

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 2

Návrh a schválení Usnesení
PRO: 38

PROTI: 1

ZDRŽEL SE: 0

Konference schvaluje Usnesení

13)

Závěr

Pan Neumann poděkoval všem přítomným, rozloučil se a konferenci ukončil.
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Zapsáno v Rokytnici n. Jiz. dne 2.12.2016
Zapisovatel: ………………………….
Holubcová Martina

Ověřovatel zápisu:………………………….
Fojt Milan

Příloha č.1
Za rok 2016 se V TJ zatím sešel 24x
Změna smlouvy TJ & AS / měnila se 2x. Za 1- zohlednila průchody a počet provozních dní. Za 2 – změna výše
nájemného na 7,50,-/m = 2.782.200, Kč
(7.281.000 z toho základní nájemné z hlavní sezóny bylo 5.277.810 (garantováno 2.638.905) a základní nájemné
z vedlejší sezony bylo 2.003.190 (garantováno 1.001.595))
Komise pro zajištění financování a hledání úspor v TJ = optimální příjem TJ 4mil. = zajištění chodu TJ + vytvoření
rezervního fondu + zajištění umoření dluhu vůči AS (cca. 11mil. = vzniklo při založení AS)
Proběhla výměna oken na kabinách fotb. Hřiště. Financováno z dotace LB kraje.
Proběhla změna ceníku sportovišť pro členy TJ a zároveň úprava provozních hodin oddílů TJ v hale.
Souhrnně bylo v letošním roce zatím přijato 38 nových členů do TJ. Počet odhlášených členů TJ bude znám po
ukončení platby příspěvků TJ na rok 2017, což je konec dubna.
Byly čerpány dotace. Žádosti byly podány na město, na LBK a na MŠMT. V celkové výši se žádalo o 6.552.000,- z toho
bylo prozatím získáno 213.000,-. Zamítnuty byly prozatím dotace v celkové hodnotě 380.000,-. Ostatní dotační tituly
jsou v řízení.
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Kvůli plánované rekonstrukci sportovního areálu na Pěvíně ( volejbalové kurty) bylo zažádáno o změnu druhu
pozemku – na p.p.č. 2000/2 v k.ú. Dolní Rokytnice byl druh pozemku ttp (trvalý travní porost). Pro účely sportovního
využití je nutné změnit typ na „ostatní plocha“.
Daňový poradce Ing. Jiří Topinka = specialista na neziskové organizace se osvědčil, předpokládáme další spolupráci.
Schválena změna členských příspěvků pro rok 2017. Vyvěšeno na hlavní stránce webu TJ + byli informováni
předsedové jednotlivých oddílů + k nahlédnutí u tajemnice.
O možnostech nákupu materiálu jsou průběžně informování předsedové oddílů pí. Tajemnicí.
Kdo chce dostávat obecné informace emailem o chodu a činnosti TJ, nechť nahlásí svou em. Adresu pí. tajemnici.
V březnu schváleny rozpočty pro oddíly na rok 2016 - 1.633.350,- = čerpání probíhá. Pro následující rok
předpokládáme podobné finanční zajištění pro činnost oddílů.
Podáno 7 (Hák; Krejčí; Ledvinová; Ponocný; Culková; Benc; Hrbek) nominací na sportovce roku okr. Semily.
Pochvala oddílů za činnost = Vyzdvihuji činnost oddílů s dětmi a z individuálních výkonů pak především: Alpinclub =
pan Zdeněk Hák (výstup na vrchol a první opakování sjezdu vrcholu Nošak v Afgánistánu); Šachy = pan Zdeněk Joukl
94 z 265 na mistroství světa seniorů; Lyžaři = paní Vladimíra Krejčí – získání malého křišťálového globu za 2. Místo
v celkovém hodnocení světového poháru Masters.; Lyžaři = paní Dita Culková – 1. Místo slalom a 1. Místo obří slalom
MS Masters atd.
Dále děkuji všem naši 13ti oddíl.ům za jejich sportovní činnost a zásluho rozvoj a prezentaci naší TJ
Omlouvám ředitele KRNAP za neúčast na konferenci z důvodu zdravotní indispozice. Nicméně přislíbil kdykoliv účast
na našich jednáních.

AS
Za rok 2016 se akcionář zatím sešel 23x
Proběhlo doplnění člena DR o Radku Slavíkovou (za Lněničku)
Zpráva Akcionáře k FA a právnímu posouzení FA bude vyvěšena na stránkách TJ (pod přihlášením) do konce roku.
Schváleny projekční a investiční záměry AS (viz. zpráva PR a RAS)
Schválení zpracování právní analýzy FA.
Akcionář vzal na vědomí zprávu o roční činnosti ŘAS
Akcionář vzal na vědomí informace o podání podkladů pro jednání v rámci změny UP.
Akcionář vzal na vědomí informace o proběhlém výběrovém řízení na gastroslužby.
Akcionář vzal na vědomí informace o převzetí provozování půjčovny a skiservisu AS a otevření dětského koutku.
Akcionář vzal na vědomí prezentaci AS z hlediska krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého udržitelného
rozvoje AS.
Akcionář vzal na vědomí zprávu o jednání o provozu LD na Lysou horu.
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Akcionář odsouhlasil doplnění zasněžovací techniky o 9 tyčí a jedno dělo. Tím je zajištěno automatizované
zasněžování na modré sjezdovce. Cena je cca. 3,6 mil. Kč, platba proběhne v roce 2018.
Akcionář schválil zpětný leasing roleb.
Akcionář schválil změnu financování skiservisu a půjčovny AS.
Akcionář vzal na vědomí zprávu PR a ŘAS o připravenosti středisek AS na zimní sezonu 16/17.
Akcionář vzal na vědomí informace o probíhající kontrolní činnosti DR.
Děkuji DR; PR a RAS za součinnost a otevřenou komunikaci při řešení provozních záležitostí.

Příloha č.2:

2015
TJ Spartak Rokytnice nad
Jizerou, z.s.

1) Úvod
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. sdružuje 13 oddílů, k 31.12.2015 měla TJ 789 členů, z toho: 356 mužů,
281 žen,220 dorostenců, 14 dorostenek, 79 žáků a 37 žaček. Tyto čísla jsou včetně hostujících
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Věkové kategorie ke dni:

31.12.2015
Celkem

10 Alpin club

Dospělí více než: 18, Dorost od: 15
Muži

Dospělí
celkem

Ženy

Dorostenci

Dorostenky

Žáci

Mládež
celkem

Žačky

25

20

4

24

1

0

0

0

1

220

49

137

186

3

4

18

9

34

68 Florbal

16

15

0

15

1

0

0

0

1

7 Fotbal

38

25

0

25

3

0

10

0

13

38 KČT

53

30

21

51

1

0

1

0

2

19 Kuželky

31

22

8

30

0

0

1

0

1

268

134

65

199

12

6

34

17

69

17 Paragliding club

12

7

5

12

0

0

0

0

0

69 Silový trojboj

17

13

2

15

1

0

1

0

2

34 Stolní tenis

15

11

3

14

0

0

1

0

1

35 Šachy

14

11

1

12

0

1

0

1

2

37 Tenis

40

13

17

30

0

1

5

4

10

40 Volejbal

40

6

18

24

0

2

8

6

16

789

356

281

637

22

14

79

37

152

45 ASPV

22 LK

2) Rozpočty oddílů
Výbor TJ Spartak Rokytnice, z.s. koriguje požadované rozpočty oddílů na každý rok. Porovnává jejich
skutečné náklady z minulých let s předloženým rozpočtem.
Oddíly v rámci svých možností hospodařily se svěřenými finančními prostředky a některé oddíly se snažily
získat peníze od sponzorů a firem.

Čerpání finančních prostředků oddíly
ODDÍL

Rozpočet

Schválený
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požadovaný

1.

Alpin club

2.

ASPV

3.

Skutečně čerpaný rozpočet

10 000 Kč

9 683 Kč

81 000 Kč

10 000 Kč

15 400 Kč

Florbal

15 000 Kč

10 000 Kč

4.

Fotbal

392 000 Kč

60 000 Kč

5.

KČT

33 500 Kč

10 000 Kč

9 132 Kč

6.

Kuželky

169 300 Kč

60 000 Kč

49 658 Kč

7.

Lyžaři

1 605 000 Kč

650 000 Kč

570 495 Kč

8.

Paragliding

16 000 Kč

1 000 Kč

9.

Silový trojboj

21 000 Kč

10 000 Kč

Kč
2 993 Kč

10. Stolní tenis

26 100 Kč

10 000 Kč

6 766 Kč

11. Šachy

38 400 Kč

15 000 Kč

18 653Kč

12. Tenis

27 310 Kč

10 000 Kč

9 620 Kč

125 900 Kč

30 000 Kč

23 381 Kč

2 590 510 Kč

886 000 Kč

771 540 Kč

13. Volejbal
CELKEM:

40 000 Kč

rozpočet pro
rok 2015

Kč
55 759 Kč

3) Čerpání finančních prostředků TJ
Na činnost jednotlivých oddílů i na činnost TJ jsou finanční prostředky získávány:
1) z pronájmu pozemků ve vlastnictví TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s. – 4 125 278,-Kč
2) Členské příspěvky – 153 050,- Kč
3) Finanční dary od právnických a fyzických osob, od organizačních složek státu – 209 402,-Kč
4) Smlouvy o reklamě a propagaci – 14 935,- Kč
TJ v současné době disponuje dvěma účty :
Účet pro sportovní činnost u České spořitelny, a.s………….k 31.12.2015……77 536,34 Kč
Účet pro hospodářskou činnost u Komerční banky, a.s… ….k 31.12.2015……..8 836,32 Kč
Dotace za rok 2015:
žádáno
dne:

poskytovatel

4.9.2015 ČSST - Praha
Celkem z ČSST - Praha
18.7.2015 ČUS - Sportuj s námi
Celkem z ČUS - Sportuj s
námi

přidělená
částka
5 367 Kč

na činnost oddílu sil.trojboje

automaticky přiděleno

5 367 Kč
8 000 Kč

běh do vrchu - Dvoračky

8 000 Kč
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26.10.2015 FAČR
Celkem z FAČR

10 000 Kč

na činnost dětí a mládeže do 18-ti let

10 000 Kč

22.12.2014 Liberecký kraj

70 000 Kč

pronájem sportovišť

22.12.2014 Liberecký kraj

70 000 Kč

pravidelná činnost

8.1.2015 Liberecký kraj

závody ČP Allianz

8.1.2015 Liberecký kraj

Vo zlámanou grešli

20.8.2015 Liberecký kraj

16 566 Kč

podpora sportovní činnosti registrované
mládeže

4.11.2015 Liberecký kraj

150 000 Kč

prav. činnost dětí a mládeže do 19-ti let

Celkem z Liberecký kraj

automaticky přiděleno

žádost 4.23

306 566 Kč

17.2.2015 město Rokytnice

10 000 Kč

17.2.2015 město Rokytnice

5 000 Kč

ČP Allianz

3.7.2015 město Rokytnice

4 000 Kč

Kuželky pro mladé naděje

3.7.2015 město Rokytnice

5 000 Kč

podzimní část OP mladší žáci

2.7.2015 město Rokytnice

8 000 Kč

pronájem kuželny Vrchlabí

9.6.2015 město Rokytnice

5 000 Kč

běh na Dvoračky

Celkem z město
Rokytnice

37 000 Kč

SL ČR

60 000 Kč

na trenéry

automaticky přiděleno

SL ČR

60 000 Kč

na trenéry

automaticky přiděleno

organizace sportu v SK a TJ - děti a mládež do
18-ti

státní dotace program
VIII

Celkem z SL ČR

10.11.2015 MŠMT

Vo zlámanou grešli

120 000 Kč

142 000 Kč

Celkem z MŠMT

142 000 Kč

Celkový součet

628 933 Kč

Na účetní závěrku byl pro rok 2015 zajištěn daňový poradce – ing. Jiří Topinka. TJ Spartak tak podá daňové
přiznání za rok 2015 v červnu 2016 z důvodu velké zaneprázdněnosti daňového poradce. Předběžně
vypočtená daň z příjmů právnických osob za rok 2015 činí 532 000 ,- Kč.
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Daň z příjmů pro rok 2015: 619

590,- Kč

Hospodářský výsledek činí po zdanění

451 070,51 Kč

Konference schválila roční účetní závěrku a převedení hospodářského
výsledku ve výši 451 070,51Kč na účet vlastního jmění.
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Příloha č.3.:

Zpráva KK za rok 2016

1.Komise se sešla celkem 3x za rok,schůzí výboru se členové KK zúčastňovali nepravidelně.

2. Čerpání finančních prostředků oddíly – pro rok 2016 byla nastavena také úsporná opatření jako v roce 2015,
oddíly nemohly bez povolení V TJ zakoupit materiál – bylo to splněno.
Oddíly byly osloveny, že si můžou sepsat materiál potřebný pro chod oddílu – většině žádostí bylo vyhověno

3. Doklady oddílů a TJ - Byly kontrolovány veškeré doklady týkající se toku peněz v TJ. Tajemnice byla upozorněna
na pořizování kopií dokladů, které podléhají vyblednutí – zatím nemá za rok 2016 kopie pořízeny

4- Řešení zadluženosti TJ a její oddlužení - v současné době nevykazuje TJ žádné dluhy, kromě závazku k Spartak
Rokytnice, a.s. Dluh vznikl při založení a.s.

5. propagace oddílů a TJ – webové stránky se od poslední kontroly maličko zlepšily, stále to ale oddíly nejsou tak
aktivní, jak by měly být. Opět připomínka pro předsedy, aby buď vkládali sami na stránky – heslo mají nebo jej možné
ho získat u tajemnice nebo mohou příspěvky poslat tajemnici, která zařídí vše potřebné.

6. kontrola účetnictví za rok 2016 – proběhne na začátku roku 2017, kdy bude účetnictví uzavřeno

V Rokytnici nad Jizerou 2.12.2016

Za kontrolní komisi:
Radka Slavíková
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Příloha č.4:

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Spartak
Rokytnice, a.s. a stavu jejího majetku k 30. 9. 2016

Návrh představenstva na schválení roční účetní závěrky a vypořádání
hospodářského výsledku

o

V průběhu uplynulého hospodářského roku 2015/16 pracovalo představenstvo ve stejném složení, jako
v minulém období, a nadále jako čtyřčlenné, tedy Ing. Václav Stránský, předseda, Ing. Tomáš Hrbek,
místopředseda a členové Ing. Václav Vít a Ing. Alois Hanulják. Představenstvo se v průběhu roku 2015/16
scházelo v přibližně dvoutýdenních intervalech. Z hlediska zaměstnanců lze situaci před začátkem sezóny
2016/17 hodnotit jako stabilizovanou, přestože docházelo k určitým roztržkám, které muselo představenstvo
v součinnosti se ředitelem řešit, a středisko je na sezónu připraveno resp. se postupuje dle časového
harmonogramu. Hospodářský rok 2015/16 je možno charakterizovat ve všech ohledech jako rok významných
změn. Působnost vedení a.s., ředitele a jeho týmu hodnotím v postupu/přístupu ke všem záležitostem
pozitivně, v dalším období je třeba se zejména zaměřit na budování vzájemných vztahů a zlepšit způsob
komunikace.

o

Lyžařská sezóna v areálu Horní Domky byla podprůměrná. Provoz byl zahájen se značným zpožděním, a to až
od 2.1.2016, a končil 2.4.2016 velkým zábavným dnem Snowend. Negativní vývoj počasí, vyšší
teploty/bezmrazové dny neumožnily efektivní zasněžování, a tak sjezdovka FIS (červená) zůstala po většinu
sezóny uzavřená. Přestože bylo středisko v provozu stejný počet dnů (93), jako v sezóně minulé, tržby činily
cca 56.686 tis Kč (o cca 10 mil. Kč méně, než loni) – důvodem propadu je především ztráta tržeb za prosinec,
pouze částečný provoz areálu (uzavřená červená FIS), velice špatné počasí během února a tím také značný
pokles víkendových návštěvníků. Skiareál Studenov byl spuštěn až 18.1.2016 a v provozu byl pouhých 12
dnů. ( tržby kolem 400 tis.Kč, náklady cca 600- 650tis.Kč)

o

Letní sezónu hodnotím velmi pozitivně – oproti loňsku došlo k nárůstu o cca 46% (tj. o cca 828 tis. Kč na
celkových 2.585 tis. Kč). (podařilo se plně zprovoznit půjčovnu horských kol, která měla tržby cca 150 tis.
Kč).Kromě poměrně příznivého počasí je důvodem také rozšíření plného provozu v měsících červnu a září a
plný víkendový provoz v měsících květnu a říjnu (celkem 139 dnů), další rozšiřování půjčovny horských kol,
zavedení rodinných slev pro jízdy nahoru a zpáteční jízdenky, optimalizace jízdného pro bikepark a další
rozšiřování či úpravy sjezdových cyklokrosových tratí pro všechny kategorie bikerů, včetně dětí.

o

Z hlediska správy financí pokračuje vedení a.s. v započatém trendu, tj. především omezování provozních
výdajů. Na druhé straně jdeme cestou rozvoje areálu a poskytování doplňkových služeb zákazníkům, od
kterých očekáváme, že nejen zvednou atraktivitu areálů, ale budou i zdrojem dodatečných příjmů. V tomto
směru došlo před zimní sezónou k instalaci parkovacího systému a zpoplatnění parkování pro přes noc stojící
vozy (výnosy cca 472 tis. Kč) a kompletní modernizaci a automatizaci zasněžovací techniky – instalaci 35 ks
tyčí SMI Viking a 5 ks sněhových děl SMI Puma, z toho 3 ks na stacionárních věžích. Řešení je navrženo na
stávající možnosti odběru vody a kromě části modré sjezdovky je pokryta celá levá část areálu Horní Domky.
Nedostatky v automatice čerpacích stanic, které mohly mít vliv na kvalitu a rychlost zasněžení v sezóně
2015/16, budou odstraněny před začátkem sezóny 2016/17. V průběhu jara/léta 2016 došlo ze strany
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nájemce stravovacích zařízení k výpovědi smluvního vztahu a k návrhu dohody o ukončení nájmu od
provozovatele restaurace Kokrháč, která byla z naší strany akceptována. Na základě toho bylo vypsáno
poptávkové řízení na provozovatele všech provozů. Z několika uchazečů byl na začátku září vybrán Marcel
Vlček. Smluvní podmínky poskytují a.s. dostatečný prostor pro spolurozhodování o způsobu a podmínkách
provozu, stejně tak možnost vybírat strategické dodavatele a čerpat marketingové prostředky; předpokládá
se, že tyto budou opětovně vkládány do rozvoje gastro zařízení.
o

Vedení a.s. se rovněž rozhodlo, že skiservis a půjčovnu si bude a.s. provozovat vlastními silami a vypovědělo
nájem stávajícím uživatelům. Hledáním řešení a výběrovými řízeními na dodavatele vybavení a přípravami
jsme se zabývali podstatnou část roku 2016. Přípravy před začátkem zimní sezóny 2016/17 vrcholí a provoz
bude připraven.

o

Za velký úspěch z pohledu úvěrové angažovanosti a.s. považuji fakt, že jednání s Raiffeisenbank a.s. započatá
v předchozím období byla dovedena až k praktickému naplnění a investiční úvěr vedený u KB a.s. byl před
ukončením zimní sezóny 2015/16 refinancován. Splátky úvěru jsou nastaveny jako plovoucí podle výkonnosti
firmy v té které sezóně (v roce 2016 byla uhrazena splátka 3.190 tis. Kč); tímto řešením jsme zamezili tomu,
aby se společnost dostala do platební neschopnosti vlivem nastavení předchozího úvěru a špatných zim v
předešlých letech. Novým úvěrem navíc dochází v celkovém období do roku 2024 k úspoře úroků ve výši cca
4.500 tis. Kč. RB a.s. dále nabídla investiční úvěr pro financování zasněžování a úvěr na nákup pozemku pro
rozvoj bikeparku, který však byl ve druhé polovině roku 2016 změněn (z důvodu průtahů s nákupem
pozemku) na úvěr pro financování automatizace čerpacích stanic zasněžování v objemu cca 1.000 tis Kč,
zbytek ve výši cca 3.000 tis Kč zůstane nedočerpán a bude rozdělen do mimořádných splátek v r. 2020 a 2025
(po 1,5 mil. CZK). Na financování skiservisu a půjčovny lyží dala RB a.s. souhlas se zajištěním prostřednictvím
leasingu. Splátky ostatních úvěrů a nesplacených částí leasingů se nadále daří hradit v termínech i objemech
dle platných splátkových kalendářů. Spolupráci se všemi subjekty zajišťujícími financování a.s. hodnotím jako
dobrou.

o

Hlavní činností společnosti je i nadále provozování dráhy a drážní dopravy na lanových drahách Horní Domky
a Lysá Hora, a provozování lyžařských vleků Horní Domky a Studenov. Dále se jedná o provozování
tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících pro rekondici - tato činnost zahrnuje služby poskytované ve
sportovní hale, na tenisových a volejbalových kurtech a v kuželně. Další činností jsou pak ubytovací služby,
které poskytujeme v ubytovně ve sportovní hale. Ostatní živnostenská oprávnění - hostinská činnost,
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, pronájem a půjčování věcí movitých,
poskytování technických služeb a technické činnosti v dopravě jsou využívána pouze okrajově.

o

Výsledek hospodaření po zdanění k 30. 9. 2016 představuje xxxxxxxxxxxx tis. Kč. Ten byl ovlivněn zejména
nepříznivým vývojem počasí v průběhu zimní sezóny. Naopak jej částečně vylepšují úsporná opatření
ve všech položkách nákladů, tržby z letního provozu a postupné zavádění doplňkových služeb.

o Základ daně z příjmů po zahrnutí všech připočitatelných a odpočitatelných položek činí 0 Kč.

Celkový dlouhodobý majetek činil k 30. 09. 2016 v pořizovacích cenách Kč 425.156 tis.
a v zůstatkových hodnotách Kč 262.424 tis.
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pořizovací hodnota

zůstatková hodnota

425.156 tis. Kč

262.424 tis. Kč

51.169 tis. Kč

51.169 tis. Kč

Stavby

235.694 tis. Kč

176.244 tis. Kč

Movité věci

133.973 tis. Kč

33.576 tis. Kč

21 tis. Kč

7 tis. Kč

160 tis. Kč

0 tis. Kč

4.139 tis. Kč

1.428 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

Hodnota
Celkový DHM
z toho:
Pozemky

Jiný DHM
DNM
Nedokončený HM
Zálohy na DHM

Představenstvo na svém jednání dne x. prosince 2016 projednalo výroční zprávu, vzalo v úvahu výrok nezávislého
auditora, který konstatuje, že účetnictví akciové společnosti Spartak Rokytnice je vedeno v podstatných
souvislostech v souladu s účetními předpisy platnými v ČR, zejména zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví. Účetní
závěrka dle názoru auditora podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční
situace společnosti k 30. 9. 2016, výsledku hospodaření a peněžních toků za účetní hospodářské období 2015/16 v
souladu s účetními předpisy České republiky.

Představenstvo navrhuje jedinému akcionáři schválit roční účetní závěrku a navrhuje vypořádat účetní ztrátu ve výši
6 427 096 Kč (zatím předběžné číslo) na účet Neuhrazené ztráty minulých let.

V Rokytnici nad Jizerou, dne x. prosince 2016

……………………………….
Ing. Václav Stránský
předseda představenstva
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Příloha č.5.:

Výroční Zpráva DOZORČÍ RADY a.s. Spartak Rokytnice za rok 2016
předesená na konferenci TJ konané dne 2.12.2016
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a
uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a navrhuje představenstvu potřebná opatření, přezkoumává
účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě .
Dozorčí rada pracovala do zimy 2016 ve složení: Ondřej Lněnička, Renata Žalská, Václav Novotný.
Po odvolání p. Lněničky a odstoupení pí. Žalské byla novou členkou DR jmenována pí Radka Slavíková a
na základě výběrového řízení pak Ing.René Roštejnský. V něm získala DR odborníka na účetní a daňovou
problematiku a může kontrolní činnost provádět na profesionální úrovni.
Současná dozorčí rada pracuje od jara, tedy zhruba půl roku, ve složení :
Václav Novotný, předseda
René Roštejnský, místopředseda
Radka Slavíková, členka DR
DR se zúčastňuje schůzí představenstva a.s. a některých jednání s obchodními partnery , pořizuje si z nich
vlastní zápisy a v některých případech předkládá akcionáři svůj komentář k rozhodnutím představenstva a
vlastní doporučení.
Dále je kontrolní činnost DR zaměřena na :
Kontrolu příjmů a výdajů společnosti, a to jak po stránce účetní, tak po stránce věcné.
Kontrolu nájemních smluv a jejich finanční plnění
Náklady na opravy a investice
Náklady na marketing, příjmy z reklamy a smlouvy s reklamními partnery
Náklady na mzdy
Ceny jízdného, ceníky a sezónní jízdenky
Výběr dodavatelů
Zápisy z kontrol včetně návrhu řešení jsou k dispozici akcionáři a jsou k nahlédnutí u tajemnice TJ Spartak.
Konstatujeme, že a.s. Spartak bohužel nedokázala dosáhnout plánovaných tržeb za zimní sezonu 2015 /16.
Naproti tomu se oproti roku 2015 zvýšily tržby za letní provoz.
Oceňujeme rozvoj letních aktivit, konkrétně bikeparku va středisku HD.
Rezervy vidíme zejména v nízkých příjmech z reklamy a absenci dlouhodobé marketingové strategie.
Dle našeho názoru by se mělo více pracovat na zvýšení atraktivity střediska, a to jak zvyšováním standartu
po technické stránce, tak zejména po stránce zákaznické přívětivosti, tak aby návštěvníci cítili, že jsou u nás
vítáni a že si jich vážíme.
V Rokytnici nad Jizerou, dne 1.12.2016

Zapsal:

Radka Slavíková – členka DR
Ing. René Roštejnský – místopředseda DR
Ing. Václav Novotný – předseda DR

………………………….
………………………….
…………………………..
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Příloha č.6.:
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Rekonstrukce volejbalových kurtů – informace
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Diskusní příspěvek, který byl předložen předsednictvu, ale nebyl citován na konferenci:

Diskusní příspěvek ke konferenci 2.12.2016
Když před necelými deseti lety tehdejší ředitel a.s. p.Petr Ceé začal prosazovat založení a.s., předcházely
tomu asi 3-4 informační schůzky, na kterých uváděl, jak to bude výhodné pro TJ a oddíly, které si budou
tímto moci navýšit dosavadní rozpočet o 20%.
Fotbalový oddíl se spojil s jistým právníkem, kterému položil otázku, jakou výhodu budou mít oddíly a celá
TJ po založení a.s. Jeho zkrácená odpověď byla, že při nejlepším žádnou. Spíš varoval, že horší.
Jak je tomu dnes: TJ a oddíly mají rozpočty dosti ponížené, výbor TJ zvyšuje příspěvky u dospělých členů i
u mládeže, která má navyšovat členskou základnu. Členové TJ mají platit vyšší příspěvky + vstup do haly!
Veškerá zařízení – vleky a lanovky – byla vybudována TJ. Jakou mají členové TJ výhodu po převodu tohoto
majetku do a.s.? Sezónní jízdenka za 30 odpracovaných hodin (nebo koupit hodiny za 200,- Kč/hodina), to
je 6000,-Kč a 2 200,-Kč za skipas – to je výhoda členů TJ?
Souhlasím s panem Milanem Jonem, že ve středisku je velké množství práce a že většina členů kdysi
nehleděla na odpracování více hodin, ale opomněl podotknout, že s počtem odpracovaných hodin měl člen
TJ více zvýhodněnou permanentní jízdenku.
Spartak, a.s. má jediného akcionáře, a to členstvo TJ v čele se zvoleným výborem TJ a jen tito lidé by měli
klást podmínky akciové společnosti a ne akciová společnost TJ. A už vůbec ne ředitel Spartak, a.s.
Nechci vás, výbore TJ, urážet nějakým slovem, ale téměř nikdo z vás tady v Rokytnici nebyl, když se toto
středisko rodilo, s jakým elánem jsme šli budovat s vidinou rozvíjení se další sportovní činnosti.

Děkuji za přečtení
Kousal Miloslav
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Usnesení:
1. Konference schválila pracovní předsednictvo ve složení: Martin Riedl, Václav Stránský, Zbyněk Neumann
2. Konference schválila program konference beze změny.
3. Konference schválila jednací řád.
4. Konference schválila zapisovatele a ověřovatele zápisu: Zapisovatel: Martina Holubcová, ověřovatel: Milan Fojt.
5. Konference schválila mandátovou komisi ve složení: Lenka Votočková, Martina Holubcová, Neumannová Helena.
6. Konference schválila návrhovou komisi ve složení: Bronislav Patočka ml., Marek Nechanický.
7. Konference vzala na vědomí zprávu mandátové komise o počtu přítomných 40 delegátů a 29 hostů: konference
je usnášeníschopná.
8. Konference vzala na vědomí zprávu předsedy TJ Spartak.
9. Konference schválila roční účetní závěrku za rok 2015 a schvaluje převedení Hospodářského výsledku ve výši
451 070,58 Kč na účet vlastního jmění.
10. Konference vzala na vědomí zprávu kontrolní komise přednesenou Martinem Riedlem.
11. Konference vzala na vědomí zprávu vedení společnosti Spartak, a. s. přednesenou Václavem Stránským.
12. Konference vzala na vědomí zprávu dozorčí rady Spartak, a. s. přednesenou Václavem Novotným.
13. Konference vzala na vědomí příspěvek z města Rokytnice přednesenou starostou města Petrem Matyášem.
14. Konference vzala na vědomí příspěvek p.Seidla.
15. Konference schválila projektový záměr „Rekonstrukce sportovního areálu Pěvín – 1.etapa“ a podání žádosti
o dotaci na MŠMT ve spolupráci s městem Rokytnice nad Jizerou.
16. Konference vzala na vědomí diskusní příspěvky členů TJ: Patočka B. ml., Prokeš J., Hančová D., Riedl M., Málek Vl.
s., Patočka K.
17. Konference schválila usnesení Konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou.

Za Návrhovou komisi:

……………………………………
Bronislav Patočka ml.

……………………………………
Marek Nechanický

34
Řádná konference TJ Spartak 2.12.2016

