
 VÝBOR  TJ BUKOVINKA 
svolává všechny členy spolku TJ Bukovinka na 

 členskou schůzi, která se koná v sobotu 

27. 1. 2018 v  17.00  hod.

   v zasedací místnosti Společenského domu 

Pořad zasedání: 
I. Prezentace a registrace účastníků

II. Zahájení 1. Zpráva o usnášení schopnosti

2. Schválení programu jednání

III. Předmět jednání:

1. Na vědomí : - TJ Bukovinka  : spolek zaregistrován u Rejstříkového

soudu  V Brně dne 28. 11. 2017

- podpisová akce na podporu rekonstrukce

hřiště na Kopanině – zhodnocení

- žádost o veřejnou podporu z rozpočtu obce pro rok 2018

2. Zhodnocení činnosti za rok 2017

- informace a probíhajícím jednání s LČR týkající se

pozemku na Kopanině

- informace o sport. činnosti

3. Plán činnosti na rok 2018

- postupná rekonstrukce hřiště na Kopanině

- zřízení samostatných webových stránek

- žádost o dotaci Jihomoravského kraje na podporu :

rekonstrukce hřiště a na podporu činnosti sportovních

organizací

- organizační členění na oddíly dle sport. činnosti

- organizace sportovní činnosti – v zimním a letním

období : oddíl fotbalu a florbalu

- zajištění sportovního dětského dne

- záměr pronajmout si tenisové kurty na Černém lese

4. Schválení výše členských příspěvku

5. Diskuze

6. Usnesení

7. Závěr



 
          

            Zápis z jednání členské schůze TJ Bukovinka, konané dne 27. 1.2018                                                      
                                          v zasedací místnosti obecního úřadu v Bukovince 
        
                             I. Prezentace a registrace účastníků 
        

                přítomni členové výboru : Tomáš Hloušek – předseda, Vlastimil Dufka –  
                                                           místopředseda, Roman Hrdlička, Sven Kinček, 

                               v počtu 7                            Radek Řoutil , Jiří Šnajdr, Josef Doležel                                                                          
         
                             Kromě členů výboru je přítomno 15 členů – dle prezentace 
                             Zletilých členů k datu konání členské schůze je 115. Schůze není usnášení schopná, 
                             proto se koná o 30 minut později s počtem přítomných 
  
                          II. Zahájení a schválení programu jednání 
              
                             Schůzi zahájil předseda výboru TJ Tomáš Hloušek, který uvítal starostu obce 
                             Pavla Malíka a všechny přítomné členy 
         
                             Volba zapisovatele : návrh – Lenka Hloušková 
                                                                                                jednohlasně zvolena 

           Schválení programu jednání 
              
                             Předseda seznámil přítomné s programem jednání a vyzval členy k jeho 
                             doplnění- nebyl podán doplňující návrh programu 
                                                                                        Program byl jednohlasně schválen 
                       III. Předmět jednání 
               

               1. na vědomí  
-     TJ Bukovinka byl jako spolek zapsán u Rejstříkového soudu v Brně dne  28. 11.     
         2017         
 
-     Podpisová akce na podporu rekonstrukce hřiště na Kopanině  

    ´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
    Ze záměrem  zrekonstruovat hřiště se seznámila většina spoluobčanů, bylo 
    získáno přes 250 podpisů občanů, kteří jednoznačně s touto akcí souhlasí. 
    Za podpory občanů byla podána žádost o veřejnou finanční pomoc na naší 
    obec. Z obecního rozpočtu byla vyčleněna částka Kč 630 tisíc, která je  
    určena k rekonstrukci hřiště. 

        
        dotace z dotačního titulu Jihomoravského kraje pro rok 2018 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
   ve výši Kč 200 tisíc by měla pomoci uskutečnit celou rekonstrukci 
   Žádost o dotaci bude podána nejpozději v daném termínu: 14.3. 2018    

                                                           
                                                                              
             2.  zhodnocení činnosti za rok 2017 
         -     informace o probíhajícím jednání s LČR, týkající se pozemku na Kopanině : 

                            ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  



                           Po časovém náročném jednání s LČR – Bučovice - získat část hřiště, která leží na        
           pozemku LČR – původně jednání o směně pozemků – bude podána žádost na      
           ředitelství  LČR na odkup cca 500 m2. Tímto způsobem by se hřiště vč. nutného 
           zázemí stalo majetkem TJ. 
           Žádost bude podána do 15. 2. 201 
             
     -     informace o sportovní činnosti 
           ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 
           Plně funkční je cvičení žen, cvičení dětí , tanečky Trnečka a rekreační florbal a                   
           nohejbal dospělých, dobře funguje i kroužek moderních tanců. 
           oddíl florbalu dlouhodobě úspěšně funguje a pravidelně se zapojuje do soutěží 
           oddíl fotbalu : TJ uspořádala přátelský fotbalový turnaj v Bílovicích u Brna. 
           Zúčastnily se čtyři družstva, hostující hodnotili turnaj pozitivně , naši začínající 
           malí hráči poprvé zkusili zápasový rytmus. 
           Na jarní sezónu je oddíl přihlášen do soutěže okresního fotbalového svazu Blansko -     
           mladší přípravky 
           Trenéři J. Šnajdr a Josef Doležel absolvují trenérský kurz na získání licence C 
 

               3 . plán činnosti na rok 2018 
 

- postupná rekonstrukce hřiště na Kopanině 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Dnes je již vybrán dodavatel plochy a zavlažování. Předpokládaná hodnota díla 
je Kč 500 tisíc 
V současné době probíhá jednání se dvěma dodavateli na oplocení, je potřeba 
ještě upřesnit technické provedení plotu, tak aby bylo hřiště účinně chráněno 
před divokou zvěří. Předpokládáme navýšení částky na vybudování plotu na 
cca Kč 180 tisíc. 

 
- zřízení webových stránek 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Je vytvořena první demoverze ve spolupráci s Davidem Jedličkou, již zaplacen 
roční poplatek, takže plné zprovoznění se předpokládá do 17. 2. 2018 

 
- záměr pronajmout si tenisové kurty na Černém lese 
     ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

            Probíhá jednání s majitelem L. Šenkem, bude vyvinuto úsilí, aby se uzavřela      
            dohoda o pronájmu do začátku sezóny.                                                                                                                    
                                                                           
                                                                                                                                                
      -      zajištění sportovního dne 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
TJ se bude podílet na organizaci a zajištění dětského sportovního dne  v roce 2018 

     
- organizační členění na oddíly dle sportovní činnosti 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
- oddíl florbalu – děti                             trenéři : V. Dufka, T. Říha 

oddíl fotbalu  -  děti                                           J. Šnajdr, J. Doležel 
cvičení žen    -   A, B                          vedoucí: T. Malíková , J. Kružíková 

            oddíl moderní tanec                                            D. Kružíková 



cvičení dětí                                                         J. Možný 
tanečky Trnečka – děti                                       K. Šnajdrová 
oddíl florbalu – dospělí                                      E. Dufková 
oddíl nohejbalu – dospělí                                   R. Hrdlička  
 

    IV. Schválení výše členských příspěvků –  
           Návrh na výši členských příspěvků obdrželi všichni přítomni členové. 
           K organizačnímu členění podle druhu členství a věku nebyla připomínka. 
           Dle návrhu trenéři a vedoucí oddílů budou osvobozeni od povinnosti platit 
           členské příspěvky. 
                                                          Jednohlasně schváleno 
    
           Nečleni TJ , kteří se zúčastňují sport. činnosti v oddílech budou platit 
           hodinový paušál. Výše poplatku bude předmětem jednání zástupců 
           obce a výboru TJ. 
            
           Na sportovní činnost je možnost čerpat příspěvek Kč 500,- / rok 2018 
           od VZP. 
            
    V. Diskuse  
        příspěvek : starosta P. Malík : jak čerpat dotace z obecního rozpočtu- respektovat 
                                                          účetní rok 
                                                        : dotace z Jihomoravského kraje : stručné informace 
                                                          k vypracování podkladů na žádost o dotace             
        příspěvky : k tech. provedení plotu hřiště na Kopanině – doporučena konzultace s     
                           revírníkem LČR – Bučovice  - V. Kalincem 
         
        příspěvky : využití tělocvičny v KD pro sportovní činnost : organizace a udržování 
                          pořádku – zorganizovat v nejbližší době jednání TJ se správcem  
                          E. Dufkovou  a domluvit se na společném účinném opatření 
 
   VI. Usnesení 
        Návrh usnesení předložil členům předseda Tomáš Hloušek. Usnesení bylo  
        jednomyslně přijato a je samostatnou přílohou tohoto zápisu.  
                                                     
 VII. Závěr 
          
         Předseda poděkoval všem přítomným členům za účast a za přínosné diskusní 
         příspěvky.  Poděkoval za pomoc pana starosty P. Malíka , kterou poskytuje 
         našemu spolku TJ. 
 
 
   zapsala : E. Bartáková                                                          předseda TJ – Tomáš Hloušek  
   Bukovinka 5. 2. 2018            
 
 
 
 
 
 



                  Usnesení členské schůze TJ Bukovinka, konané 27. 1. 2018 

                                    v zasedací místnosti OÚ v Bukovince 

 

 

  Členská schůze  

 

  -     bere na vědomí : TJ Bukovinka je spolek zapsaný u Rejstříkového soudu v Brně 

                             

                uskutečněnou podpisovou akci a poskytnutou finanční 

                pomoc z obecního rozpočtu ve výši cca  Kč 630 tisíc na rekonstrukci 

                hřiště na Kopanině 

 

                bude podána žádost o dotace z dotačního titulu Jihomoravského kraje 

                ve výši Kč 200 tisíc na tuto rekonstrukci 

 

                zhodnocení činnosti za rok 2017 

                 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ 

                  – žádost o odkup pozemku cca 500 m2 od LČR , aby celé hřiště                                   

                                          vlastnila TJ 

                                       -  informace o sportovní činnosti                                

                                     

                                     plán činnosti na rok 2018 

                                     ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

- postupná rekonstrukce hřiště na Kopanině 

- zřízení webových stránek 

- záměr pronajmout si tenisové kurty 

- zajištění sportovního dětského dne 

- organizační členění na oddíly dle sportovní činnosti 

 

 

-      schvaluje      :       -     zapisovatele Lenku Hlouškovou 

                                                                                   jednohlasně  

- program jednání – bez doplňujícího návrhu 

                                              jednohlasně 

-     výši členských příspěvků podle přiloženého návrhu 

                                                                                    jednohlasně 

  

 

-     diskuse         :     -   byla zaměřena na dotace – z obecního rozpočtu i z dotačních 

                                      titulů Jihomoravského kraje 

                                  -   na technické provedení oplocení hřiště na Kopanině 

                                  -   k zlepšení organizace týkající se využití tělocvičny v KD 

                                      pro sportovní činnost TJ – bude se o tomto jednat se správcem 

                                      KD        

 

 -    závěr              :         Předseda poděkoval všem přítomným za účast , zvláště 

                                       poděkoval za účinnou pomoc pana starosty, kterou poskytuje 

                                       našemu spolku. 

                                                  

Usnesení přečteno a schváleno jednohlasně.     

 

Zapsala : Eva Bartáková                                        předseda TJ výboru : Tomáš Hloušek  

Bukovinka dne 5. 2. 2018 

 

 

                                                                       



PŘÍLOHA č.1 
k zápisu ze schůze výboru TJ Bukovinka, konané 

17.12.2017 

Návrh na výši členských příspěvků: Kč základní oddíl celkem 

1. řádné členství
plnoletý člen, který je členem některého oddílu

od 18 let do 65 let 300 --
' 

500 --
' 

800 --
' 

od 65 let do x let 300 --
' 

200 --
' 

500 --
' 

2. přidružené členství
plnoletý člen, který není členem žádného oddílu
ale podílí se na činnosti TJ a má zájem přispívat
k naplnění účelu spolku

od 18 let do x let 200 --
' 

o 200 --
' 

3. mládežnické členství

4. 

5. 

člen mladší 18 let a je členem některého oddílu

x let do 18 let 300 --
' 

200 -- 500 --
' ' 

čestné členství 
člen, který se svou záslužnou činností dlouhodobě 
a významně podílel na činnosti TJ. O udělení rozhoduje 

členská schůze, s tím , že tento člen s tím souhlasí 100 --
' 

o 

trenéři , vedoucí oddílů o o 

Upozornění: VZP přispívá na sportovní činnost vč. pomůcek Kč 500,-
ročně ! ! ! Je vhodné tohoto příspěvku využívat, TJ vystaví pro 
pojišťovnu doklad. 

100 --
' 

o 

Bukovinka 22.12.2017 předseda TJ Bukovinka 
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