ZÁPIS
Z řádné konference TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
konané dne 13.12.2019 ve školní jídelně ZŠ Rokytnice nad Jizerou

Přítomni: viz prezenční listina
paní Hrušková (určená jako předsedající do zvolení pracovního předsednictva) uvítala přítomné.

1) Zahájení konference
Paní Hrušková uvítala všechny přítomné a zahájila konferenci. Upozornila všechny, že z Konference
je pořizován záznam.

2) Volba pracovního předsednictva:
Návrh: L.Hrušková, M.Riedl, J.Jirman
PRO:

34

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Konference schválila pracovní předsednictvo

3) Schválení programu konference
Pan Seidl navrhuje zařadit bod do programu: odvolání Výboru TJ a volba Výboru TJ.
Důvody: příloha č.1.
Pan Seidl – připravil jsem si lístky pro tajnou volbu jak odvolání stávajícího Výboru, tak i pro nové
volby.
Paní Hrušková - takto to nejde, navrhnul jste do Programu Konference bod: odvolání Výboru TJ
Spartak. O tom dáme hlasovat (zda bude bod v programu či nikoliv)
Pan Seidl – hlasovat budeme, předpokládám, tajně
Paní Hrušková – ne, budeme hlasovat dle jednacího řádu.
PRO: 14

PROTI: 16

ZDRŽEL SE: 4

Konference neschválila vložení bodu do programu konference
Pan Patočka Bronislav žádá o vložení bodu do programu konference: nový systém voleb do výboru
TJ Spartak. Cílem je nový volební systém, který by měl být schopen obrousit hrany - zvolení lidé by
neměli být extrémy.
PRO: 25

PROTI: 2

ZDRŽEL SE: 8

Konference schválila vložení bodu do programu Konference – zařazen před diskusi
PROGRAM KONFERENCE SE ZMĚNOU:
PRO: 32

PROTI: 3

ZDRŽEL SE: 0

Konference schválila program se změnami – před diskusí bude mít příspěvek p.Patočka Bronislav:
změna volebního systému při volbě do V TJ
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4) Schválení jednacího řádu konference
Jednací řád konference:
PRO: 34

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 1

Konference schválila jednací řád konference

1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Návrh: M.Holubcová – zapisovatel, ověřovatel zápisu: Milan Fojt
PRO: 35

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

2) Volba mandátové komise:
Návrh: M.Holubcová, R.Pohořalý
PRO: 35

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

3) Volba návrhové komise:
Návrh: Patočka B., Novotný V.
PRO: 35

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Zpráva mandátové komise
M.Holubcová: Pozváno 45 delegátů, přítomno 35 delegátů a 30 hostů. Příloha č.1
77,78% - ní účast
Konference je usnášení schopná.

5) Zpráva předsedy TJ Spartak
Pan Riedl – poděkování aktivním členům TJ Spartak, vyzdvihuje p.Kousala, který převzal fungování
oddílu fotbalu, dále poděkoval p.Radimovi Šturmovi, který se snaží „vzkřísit“ oddíl florbalu a sl.Zuzaně
Musilové, že povede oddíl volejbalu jako nová předsedkyně. Dále děkuje B.Patočkovi za to, že předloží
nový návrh volebního řádu do výboru TJ.
Seznámil přítomné o sestavení nové Směrnice pro odměňování všech lidí aktivně se podílejících na
činnosti sportovních oddílů a poděkoval všem aktivním předsedům, kteří se zapojili do připomínkování
směrnice. Současně byla vytvořena tabulka pro výpočet odměn pro trenéry, cvičitele a pomahatele tak,
abychom předsedům co nejvíce ulehčili jejich činnost a v případě dohadování nových trenérů, aby měli
práci co nejmenší. Dále byla obnovena Směrnice na cestovní výdaje, členské příspěvky se pro rok 2020
nemění – zůstávají ve stejné výši. Sazba brigádnických hodin zůstává také stejná a poslední věc: od
letošní zimy na všech přepravních zařízení je instalován AXESS, kontroluje průchody. Od letošní
sezóny na všech vlecích bude automaticky vyhodnocovat fotografie a případné zneužití znamená
nenávratné zablokování skipasu.
Konference vzala na vědomí zprávu předsedy TJ Spartak

6) Zpráva Kontrolní komise
Pan Hanč – zpráva č.2
Konference vzala na vědomí zprávu předsedy Kontrolní komise TJ Spartak
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7) Zpráva ředitele společnosti Spartak Rokytnice, a.s.
Pan Pražák – pozdravil všechny přítomné, když se podíváte z okna, jímá nás úzkost, současné klimatické
podmínky příliš nepřejí, potřebujeme 40-50 hodin mrazu, na zajištění základních sjezdových tratí,
potřebujeme i přírodní sníh. Areál je po logistické stránce připraven, vše i personálně zajištěno, kromě jedné
pozice na parkoviště – vše připraveno na letošní zimu.
Letní sezóna: naši zaměstnanci velice solidní práci, máme zkolaudován bike park, byl hodnocen jako jeden
z nejlepších, podařilo se nám obnovit tradiční závod – budeme pokračovat. Hodnocení dobré, až na jedno
odřené kolo žádná stížnost
Připraveni jsme, negativní výhledy bychom rádi překlopili do pozitivních – čekáme na počasí
Děkuji za pozornost.

8) Zpráva Představenstva Spartak Rokytnice, a.s.
R.Roštejnský – příloha č.3

9) Zpráva DR
Pan Novotný – příloha č.4

10)

Návrhy na změnu Stanov

Pan Patočka představil návrh na změnu volebního řádu – po vzoru Janečkovy metody. Příloha č.5.
Změna by se týkala hlavně složení Výboru TJ: současné Stanovy ukládají složení V TJ 3+3+3.
Nový volební řád by toto nerespektoval.
Pan Patočka navrhuje, že do příští Konference připraví podrobnější informace o novém systému a
navrhne nový volební řád.
Pan Šturma představuje další návrh na změnu Stanov: zastoupení členů jednotlivých oddílů ve
Výboru TJ 2+2+2+2+1. Příloha č.6
Pan Nechanický uvádí na pravou míru, že dnes se nebude schvalovat konečné znění Stanov. Jsou to
pouze návrhy, které se zapracují do Stanov a Stanovy budou před samotným schválením vyvěšeny
na stránkách TJ Spartak. Můžete návrhy posílat e-mailem.
Pan Málek – návrh na změny Stanov poslal 13.12.2019 na e-mail. Přednést je nechce, je to podrobně
popsáno v dokumentu, který poslal. Apeluje na delegáty, aby si uvědomili jednu základní věc: není
možné, abyste udělali volby a aby tam byli náhradníci z dalších klubů. Pokud by ve Výboru někdo
skončil, měl by po něm nastoupit člen ze stejného oddílu.
Pan Seidl – technická: sešli jsme se na Konferenci, máme v programu návrh, je jednoduše čitelný,
nevím, proč by se to nemohlo schválit, když je to řádně v programu. Proč se to nenechá odhlasovat.
Paní Hrušková – je to návrh, každý může návrhy ještě předložit.
Došlo k nedorozumění ohledně odhlasování bodů
Pan Doubek P. – návrhy jsou v programu, mělo by se i návrzích hlasovat, zda v nich pokračovat či
nikoli.
Paní Hrušková – návrh na změnu Stanov TJ
Pan Riedl – výbor TJ se rozhodl, že jakýkoliv člen TJ může přijít na jednání V TJ a může sledovat
schůzi. Navíc se pořizují audiozáznamy ze schůzí a ty budou k nahlédnutí na youtube. Pan Málek
chodil na schůze, kde se projednávalo, že návrhy se mají poslat 1 měsíc před Konferencí. Pan Málek
návrh poslal pozdě, ale i tak jeho návrh bude zařazen
Pan Seidl – pan Patočka nám přednesl alternativu, kdy by hlasovalo 600 členů, ale u nás mají
možnost hlasovat 35 členů. Pan Patočka přednesl sen, vizi, to není podstatné. Podstatné je to, že
jsme dostali program, zasunul se tam bod, ale měli jste odhlasovat bod programu.
Pan Patočka – máte úplně pravdu. Mělo by se o tom hlasovat. Říkám, že máte pravdu: hlasujeme o
dvou bodech v programu.
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Pan Patočka do příští Konference připraví podrobnější informace o novém volebním systému a
navrhne nový volební řád.
PRO: 26

PROTI: 3

ZDRŽEL SE: 6

Konference pověřuje pana Patočku k podrobnějšímu rozboru a zjištění všech skutečností,
které by byly třeba k zajištění nového volebního systému.
Změna Stanov: zastoupení členů jednotlivých oddílů ve Výboru TJ 2+2+2+2+1. Příloha č.6
PRO: 18

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 17

Konference schválila zařadit do připravovaného návrhu Stanov možnost zastoupení ve
Výboru TJ maximálně 2 členy ze stejného oddílu
Pan Doubek Petr – navrhuje změnu ve Stanovách v bodu 4.4. bod b) byl vypuštěn. Tato podmínka
by se měla vztahovat n na členy Smírčí komise.
Dále navrhuje, aby složení KK bylo 1+1+1
PRO: 20

11)

PROTI: 3

ZDRŽEL SE: 12

Změny ve Stanovách Spartak Rokytnice, a.s.

Pan Riedl seznámil přítomné se změnami ve Stanovách: změny schvaluje zástupce jediného
akcionáře, proto je tato zpráva pouze informativní. Na základě širší diskuse a dlouhého projednávání
nastaly tyto změny:
• předseda TJ bude členem PŘ, ale nesmí být předsedou ani místopředsedou PŘ.
• Zrušení článku o vytváření rezervního fondu – uvedeno do platné legislativy
Pan Doubek navrhoval PŘ pouze 3-členné, snaha o ušetření finančních prostředků. Byl to pouze návrh,
podle zákona je možné 3-členné PŘ
Pan Hruška – ano, je to možné, ale v našem případě: předseda PŘ, pak někdo, kdo má drážní zkoušky, tak je
tam už jen jedno místo.. to je – dle mého názoru málo. V současné době máme rozložení takové, že to dělá
skvělý celek za mne bych to neměnil.
Návrh na 3-členné PŘ:
PRO: 1

12)

PROTI:25

ZDRŽEL SE: 10

Diskuse:

Paní Hrušková vybízí dotazy na PŘ:
Pan Seidl – kdo zaplatí škodu za propadlé ÚR? Neříkejte, že za vše může p.Ruščak. Kdo zaplatí 830
tis. Kč.
Pan Roštejnský – jedná se o umístění stavby LD na Studenově? Poslední prodloužení podáno
6.4.2012. podal ho za Spartak ing.Ruščak, bylo prodlouženo do 14.6.2014, pak už k prodloužení
nedošlo. Muselo by se pátrat v zápisech z PŘ, nedokážu v tuto chvíli odpovědět.
Ing. Ruščak – LD Studenov: propadlé ÚP – dobře, že to propadlo. Všichni jsme chtěli mít LD, která
by byla propojená s Harrachovem. To byly závěry komise Studenov – LD byla tak, že horní stanice
končila ještě níž, než jsou současné vleky. Teprve změnou č.1 bylo docíleno tím, že by mohlo dojít
k propojení. Druhým důvodem bylo, že parkoviště, které dole vzniklo, bylo větší a nebylo to sjízdné
až dolů. Na schůzce se domluvilo, že dolní stanice bude stát jinde. Na změně č. 3 je opět stanice
někde dole, kde to nemá cenu. Na změně je špatně zakreslená LD. Byla v duchu prvního návrhu.
Byla možnost zpět čerpat peníze, které se do projektu daly. Myslím si, že Studenov se dvěma vleky
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– proboha NE!! Je to krok zpět! Co teda chlapci nahoře dělají, že nejsou schopní připravit nějaký
projekt. Jak je to se skiregionem? Na on line prodeji stále nic není. Změna AXESS ze Skidat byl
krok zpět.
Pan Riedl – připomněl delegátům Studenovskou komisi: příloha č.7

Potenciální možnosti vývoje v krátkodobém výhledu:
1. Nucená změna vlastníka nemovitostí a technologií bez možnosti zásahu akcionáře – uplatnění
okamžitých nároků věřitelů
Z pohledu komise zcela nepřijatelné
2. Prodej Studenova za účelem krytí nároků věřitelů
Z pohledu komise nepřijatelné
3. Pronájem nemovitosti bez předcházející stabilizace areálu
Z pohledu komise při současném stavu pravděpodobně výrazně nevýhodné
4. Vklad nemovitostí i technologií do nově vzniklé společnosti
Z pohledu komise při současném stavu výrazně nevýhodné

Na základě zjištěných skutečností dospěla komise k následujícímu závěru:
Ekonomická situace akciové společnosti je k dnešnímu datu natolik neuspokojivá, že společnost
není v tomto stavu schopna plnit závazky vůči věřitelům a ani vůči samotnému akcionáři. Veškerý majetek
společnosti i TJ je zatížen finančními závazky. Společnost nedisponuje rezervním kapitálem pro provoz ani
pro následný rozvoj. Dochází k prodeji nemovitostí za účelem udržení existence. Dochází k dalšímu
zatěžování společnosti závazky z finančních pronájmů. Finanční zatížení pro příští 2 roky je nastaveno
nereálně, a pokud by nastala nevýnosná sezona, vývoj by pravděpodobně spadl do nekontrolovatelného
vývoje.
Zmínky o případném prodeji areálu Studenov vybízí k otázce, jestli by nebylo vhodné provést
inventarizaci majetku, která by mohla ukázat i na jiný majetek vhodný k prodeji. Výzva k posouzení
prodeje Studenova je z tohoto pohledu zavádějící. Zabránilo by se tím ohrožení nemovitostí, které přímo
souvisí s potenciálním ziskem Spartaku a.s. a provozováním základní činnosti společnosti.

Komise dále formulovala základní cíle týkající se areálu Studenov, ačkoliv je si
vědoma úzké souvislosti veškerých návrhů se samotnou společností a.s.
Pan Ruščak – původní motto bylo propojení s Harrachovem
Pan Roštejnský – stavíme vleky, protože není ÚR na LD. Máme vyprošenou i revizi na vleky na Studenově.
Nové ÚP – minimálně 5 let. Museli bychom pozastavit Studenov úplně. Až bude ÚR, pak se přesune LD A1
na Studenov a na HD bude přibližovací LD prodloužena.
Pan Ruščák končil k 30.6.2014 – mohl to ovlivňovat. Letos máme rok 2019 - na Studenově se změnily
majetkové vztahy. V současné době jsou pozemky v majetku církve, s ní se těžko vyjednává. V době 2014,
kdy se vyjednávalo o výstavbě, byly pozemky v majetku SPÚ – jednodušší dohoda.
Skiregion – pozastaven již v loňském roce. v současné době jsou 2 sazby: na vleky a na LD. Existuje
nezávislé stanovisko MF, každý se s tím vyrovnává po svém – jízdenky by se měly zdaňovat až po ukončení
platnosti podle průjezdů – sezónní by se zdaňovaly až po ukončení sezóny. Rozhodli jsme se pozastavit
Skiregion.
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Další věc je zavedení EET pro dopravu, v tu chvíli bychom museli dát doklad zákazníkovi, na kterém by
bylo rozpočítáno DPH na 10% a 15%, a to nedokážeme. Nevíme, kam s lístkem půjde a kde ho použije.
Pan Ruščak – jednou jsem byl na PŘ a tam jsem předložil dvě otázky: příprava LD Horní domky – místo
Zalomenýho a přepracování LD na Studenově. PŘ odpovědělo, že prioritou bude Technické zasněžování.
Nemohl jsem si dovolit v rámci svého volna cokoliv dělat. V roce 2015 jsem byl totálně odříznut. Ještě jsem
Vám to nabízel, pane Roštejnský, ale Vy jste o to neměl zájem.
Pan Fišer . já si vezmu slovo: panu Seidlovi nebylo odpovězeno na otázku: kdo je zodpovědný za
neprodloužení ÚR. Nebyl jsem tady v té d obě, ale jsem zvyklý řešit vše na rovinu. V roce 2012 podepsal
prodloužení p.Ruščak, za dva roky byl na stejném postu pan Ruščak, ředitel ing. Krtička řekl, že za to
zodpovídal ing. Ruščak, tak mi z toho vyplývá, že za neprodloužení ÚP může ing. Ruščak. Sám ale řekl, že
je dobře, že prodloužení nebylo, takže žádná škoda nebyla, protože sám ing. Ruščak prohlásil, že je dobře,
že se ta LD na Studenově nevystavila.
On- line prodej – bude spuštěn s rozjezdem střediska.
Pan Seidl – měření Ulver: provedl 75 měření, měl by vykázat nějaké peníze za zapůjčení zařízení.
Paní Hrušková – pan Ulver udržuje měření, měří pro TJ, pokud měří někde jinde, pak měří za jiné peníze.
Pan Prokeš – namůžeme se vrátit k Tělovýchovné jednotě? Nebavíme se o sportu.
Paní Hrušková – první dotazy měly směřovat k Spartak, a.s.
Pan Doubek Petr – chtěl bych požádat, zda by předseda mohl předložit ve zprávě předsedy na Konferenci
informaci o schválených rozpočtech a čerpání.
Druhá věc: jak to je s KK, která pracuje ve dvou lidech.
Pan Hanč – paní Birnbaumová mne ujistila, že v roce 2020 již bude aktivně pracovat v KK
Paní Holubcová – výše rozpočtů bude součástí výroční zprávy o hospodaření
Pan Trejbal – je mi líto, čeho jsem se dožil. Situace v TJ je katastrofální. Je to skoro jako šikana – co se děje,
zejména vůči LK. Jestli to takto půjde dál, tak to dlouho nebude fungovat. LK je jeden z nejfunkčnějších
oddílů. Máme vše, děti, zázemí, trenéry, ale je to špatně. Co je cílem celé jednoty? Klub, který nefunguje?
Situace mě rozčiluje. Nerozumím tomu. Pokud vedeme klub nějakým způsobem, výsledky stojí za námi, a je
to stejně špatně. Tak chceme mít nefunkční kluby? Jsem rád, že na Konferenci zdravý rozum vyhrál ohledně
hlasování, ale je to na hranici. Pojďme se nad tím zamyslet. Už téměř rok řešíme urážky a napadání.
Pan Jirman – byl jsem tady 8 let předsedou LK, 4 roky předsedou TJ. je tady vidět závist. Někde něco
funguje, budou za to lidé náležitě potrestáni. Nechtěl jsem, ale musím tady něco otevřít: zájezd do
Kalifornie: neustále mne napadá, že jsem dostal příspěvek 150 tis.Kč. tak to nebylo. Byl to příspěvek od
Libereckého kraje, který pan Málek rozdělil mezi 9 lidí, z toho závodilo pouze 5. jestli chcete vidět jména,
mám vše doloženo. A otevřu ještě jednu věc: výpis z registru StB, kde tento člověk ( p.Málek) figuruje. Tím
končím.
Pan Málek – Amerika nás stála milion, z kraje jsme dostali 300 tis.Kč, zbytek jsem musel zajistit sám. Já
osobně jsem tam dal 12 a 80tis. Z vlastních zdrojů. Vy jste dostal z TJ 50 tis. A pan Samohel také. Neměla
by se slučovat Valná hromada s Konferencí. Tady by se měla řešit jen TJ.
Pan Seidl – za vedení pana Jirmana vzrostly náklady na TJ z 2,5 mil. Kč na 4,5 mil. Kč
Pan Nechanický – změna Stanov TJ bude delší věc, může kdokoliv vznést návrh na změnu – bude to diskuse
všech aktivních, kteří se tohoto procesu budou chtít účastnit.

13)

Návrh a schválení Usnesení

Pan Patočka přečetl návrh Usnesení.
PRO: 34

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 1 (M.Seidl)

Konference schvaluje Usnesení
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14)

Závěr

Paní Hrušková poděkovala všem přítomným, rozloučila se a konferenci ukončila. Ještě upozornila,
že pokud má někdo nějaký dotaz, ať ho podá buď písemně nebo se obrátí na členy V TJ

Zapsáno v Rokytnici n. Jizerou dne 18.12.2019

Zapisovatel: ………………………….

Ověřovatel zápisu:………………………….
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