ZÁPIS
z valné hromady LTK Klatovy
konané dne 24. dubna 2018 v 18.00 hod v Klatovech (klubovna LTK Klatovy)

Valné hromady LTK Klatovy se zúčastnilo z 240 pozvaných 30 členů oddílu
(včetně plných mocí), tzn., že valná hromada byla schopna usnesení.

Program:
1. Zahájení a schválení programu valné hromady (dále jen VH)
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti a hospodaření 2017
4. Hodnocení týmů 2017
5. Návrh rozpočtu 2018
6. Hrací řád 2018
7. Zpráva revizní komise
8. Výroční zpráva o činnosti klubu LTK, z.s. za rok 2017
9. Diskuse
10. Zpráva návrhové komise – usnesení
11. Závěr

1. Zahájení a přivítání přítomných + schválení programu VH
Prezidentka oddílu LTK Klatovy přivítala přítomné členy a pověřila řízením schůze člena
výboru Jiřího Stunu.
Předsedající seznámil účastníky s programem výroční schůze a požádal o případné
doplnění.
Nikdo program nedoplnil a program byl hlasováním schválen.
Hlasování – pro 30, proti 0, zdržel se 0.
2. Návrh a volba mandátové a návrhové komise
Předsedající navrhl volba členů komisí v následujícím složení:
Tománek, Kezman –mandátová
Pšajdl, Janoušek - návrhová
Hlasování – pro 30, proti 0, zdržel se 0.
Mandátová komise oznámila, že je schůze usnášení schopna. Oddíl má v současnosti
registrovaných 240 členů s právem hlasu. Podle prezenční listiny bylo prezentováno 30
členů s právem hlasovacím.
3. Zpráva o činnosti a hospodaření
Zprávu přednesl předsedající.
Vážení tenisoví přátelé,
loni touto dobou jsem na naší VH oznamoval, že rekonstrukce šaten se povedla a provoz
ukáže, zda ze sta procent. Po drobném technickém problému, kdy dávkovače na mýdlo byly
kotveny na dlažbu pouze oboustrannou samolepící páskou a postupně odpadávaly, jsme
tuto věc reklamovaly a došlo k nápravě. Poté už jsme nezaznamenali žádné další nedostatky
a můžeme šatny ve spokojenosti užívat.
Stav kurtů je velice slušný, se standardní partou „makáčů“ se podařilo připravit všech 11
dvorců na nadcházející sezónu.
V návrhu máte hrací řád na rok 2018, který zůstává stejný jako loni.
Sportovní stránku zhodnotí Milan Janoušek, a tak mi dovolte říci něco k hospodaření.
Rok 2017 jsme skončili se ztrátou 91 tis. Kč, po odečtení odpisů jsme skončili v zisku 113 tis.
Kč.
Naše příjmy činily v loňském roce 935 tis. Kč (916 tis. Kč rok 2016). Což je o cca 20 tis. Kč
více než v loňském roce. V této oblasti se daří využívat dotací a grantů od města Klatovy. Za
tuto obrovskou pomoc patří městu obrovský dík. Další dotace jsme získali také od
tenisového svazu (krajského i celostátního). Letos jsme nově obdrželi dotaci i MŠMT. Celkem
jsme v loňském roce obdrželi 8 druhů dotací, náročnost jejich získávání každým rokem roste
a roste především náročnost jejich vyúčtování.
Na výdajové straně, která byla 1026 tis. Kč, si myslím hospodaříme úsporně. Po odečtení
[Zadejte text.]

odpisů (v loňském roce 205 tis. Kč) jsou pak výdaje 821 tis. Kč a naše hospodaření je
v podstatě v loňském roce přebytkové o 113 tis. Kč. V nákladech se promítlo pořízení
zabezpečovací systému, nového nábytku do klubovny, lavic do šaten, atd.
V návrhu máte písemně rozpočet na letošní rok se skutečností roku 2018. K rozpočtu je
nutno jako každoročně konstatovat, že jde o kvalifikovaný odhad, hospodaření klubu se
musí měnit, tak jak se nám daří nebo nedaří získávat dotace a jiné finanční prostředky.
Na závěr mi dovolte poděkovat celému výboru a doufám, že letošní sezona proběhne ke
spokojenosti většiny členů.
4. Hodnocení týmů
Hodnocení sportovní sezóny 2017 přednesl Milan Janoušek.
V sezoně 2017 náš oddíl reprezentovalo celkem 8 týmů a to v kategoriích minitenis,
babytenis, mladší žáci, starší žáci, 2 týmy dorostu a 2 týmy dospělých. Minitenisté se
probojovali až do finále, kde jim velice těsně o pár míčů utekl postup na MČR.
Babytenisté se umístili na třetím místě ve své skupině. Mladší žáci skončili na 3 místě
v krajském přeboru II třídy. Starším žákům se podařilo udržet nejvyšší soutěž Junior Tour,
což bylo jejich hlavním cílem. Bylo to velmi těsné a rozhodovaly až závěrečné čtyřhry.
Velmi dobře se vedly oba naše dorosty, kdy ,,A“ v nejvyšší soutěži Junior Tour skončilo na
krásném 4. místě. B tým skončil na druhém místě krajské soutěže druhé třídy a o chlup
mu utekl postup do nejvyšší soutěže. Co se týká týmů dospělých, tak „B“ tým se udržel
v krajské soutěži což bylo rovněž jejich cílem. Bohužel u ,,A“ týmu se nepodařilo
postoupit do druhé ligy, o což tento tým usiloval a skončil v divizi na 3 místě.
Co se týká jednotlivců, tak nejvýše na žebříčku byl Lukáš Janoušek, který se umístil na 20
místě republikového žebříčku a prvním místě oblastního žebříčku. Zároveň reprezentoval
plzeňský kraj na olympiádě dětí a mládeže. Velice výrazného úspěchu dosáhla klatovská
dorostenka Simona Kadlecová, která nečekaně vyhrála letní oblastní přebor a tímto se
kvalifikovala na prestižní pardubickou juniorku. Na celostátním žebříčku patří Simče 44
místo a 4 místo v oblastním žebříčku. Další hráčkou ve stovce celostátního žebříčku je
Kateřina Čiháková, které patří 63 místo a 7 místo žebříčku oblastního. 11 hráčkou
oblastního žebříčku je Monika Drudíková. Všichni jmenovaní byli oporami úspěšného
družstva dorostenců a již rovněž sbírají zkušenosti na mezinárodní scéně. Přes zimu náš
oddíl uspořádal ve spolupráci se Sportklubem Klatovy mnoho celostátních turnajů všech
kategorií, kde se naši hráči a hráčky umísťovali na předních příčkách.
Do sezony 2018 náš oddíl vyšle celkem 9 týmů což je opět o jedno družstvo více než loni.
Zastoupení máme ve všech věkových kategoriích. Ze tří mládežnických kategorií máme
dvě družstva v nejvyšších soutěžích a jejich úkolem bude tyto soutěže udržet. A tým
dospělých rovněž čeká nelehký úkol, kdy se pokusí postoupit do 2 ligy. Úkolem B týmu
bude soutěž udržet.
[Zadejte text.]

To asi vše ke zbilancování sezony loňské a nastínění plánů a cílů do sezony nadcházející.
5. Návrh rozpočtu na rok 2018
Rozpočet na rok 2018 přednesl Jiří Stuna.
Rozpočet na rok 2018 je koncipován jako vyrovnaný, celkové objemy příjmů a výdajů
jsou navrženy v obdobné výši jako v roce 2017. Stěžejním zdrojem příjmů budou nadále
dotace, nezanedbatelný podíl nesou oddílové příspěvky.

Rozpočet 2018
VÝDAJE
nákup materiálu
tenisové míče
ostatní sportovní materiál
brigády
správce
úklid, bar
provozní režie
bankovní poplatky
pronájem hal
opravy a udržování
vodné+stočné
elekřina
plyn
závodní hraní
oddílové akce
cestovné
pojištění areálu
rezerva
odpisy
celkem

2018 plán tis.Kč
39
30
20
60
0
30
10
0
160
70
40
30
30
130
3
40
8
10
200
910

PŘÍJMY
prodej míčů
úroky
reklama
pronájem kurtů
celostátní turnaje
oddílové příspěvky
dary
haly
odd.akce
dotace
celkem

[Zadejte text.]

0
0
90
20
20
280
50
160
0
290
910

Hlasování – pro 30, proti 0, zdržel se 0.
6. Hrací řád 2018
Hrací řád a oddílové příspěvky pro rok 2018 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017,
členský příspěvek v LTK Klatovy:
• dospělí 2500 Kč
• dorost, studenti a důchodci 1700 Kč
• žactvo 10 - 14 let 1200 Kč
• žactvo 7 - 9 let 900 Kč
• žactvo do 7 let 700 Kč
• nehrající člen 400 Kč
• senioři 80+ a čestní členové 0 Kč
Hlasování – pro 30, proti 0, zdržel se
0.
7. Zpráva revizní komise
Členové revizní komise byli z pracovních důvodů omluveni z VH a tedy zprávu revizní
komise s jejich pověřením přednesl Richard Hlavsa.

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE
URČENÁ VALNÉ HROMADĚ LTK KLATOVY KONANÉ 24. 4. 2018
Kontrolní a revizní komise klubu LTK TJ Klatovy pracovala ve složení

Předseda: Stanislav Šlehofer
Členové: Dagmar Hlavsová
Adolf Pojar

Kontrolní a revizní komise prováděla kontrolní činnost v souladu s organizačním řádem
klubu, viz článek IV, odstavec V. 3 o činnosti revizní komise.
Revizní zpráva má 3 části:
1. kontrola usnesení Valné hromady ze dne 11. 4. 2017
2. průběžná kontrola hospodaření a činnosti výboru
3. kontrola hospodaření klubu
[Zadejte text.]

ad1) Kontrolní a revizní komise provedla kontrolu usnesení z poslední Valné hromady
konané dne 11. 4. 2017. Usnesení bylo splněno.

ad2) V průběhu roku 2017 byla umožněna účast členům revizní komise na jednání výboru a
rovněž bylo umožněno vkládání návrhů a připomínek. Jednání výboru bylo transparentní,
avšak poslední jednání výboru v roce 2017 se konalo 7.9.2017. Od této doby do konce roku
2017 žádné jednání neproběhlo, z tohoto důvodu neproběhla za toto období průběžná
kontrola příjmů a výdajů oddílu. Zápisy z jednání jsou zveřejněny na stránce www.ltkklatovy.cz a postihují skutečně probíranou problematiku.

ad3) Kontrola hospodaření klubu. Kontrola byla zaměřena na hospodaření klubu, čerpání
rozpočtových položek a jejich oprávněnost v porovnání se schváleným rozpočtem klubu.
Tato činnost probíhala průběžně během roku 2017 a vyvrcholila kontrolou závěrečného účtu
klubu.
V roce 2017 bylo účtování příjmů a výdajů klubu prováděno v odpovídajícím účetním
programu, hospodaření oddílu má tak standardní výstupy (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát,
Obratová předvaha, Hlavní účetní kniha…) rozdělené do dvou účetních jednotek, hlavní a
hospodářská, postihujících sportovní a mimosportovní činnost klubu. Tento program
zajišťuje přehlednost hospodaření a způsob účtování poskytuje výstupy pro manažerské
rozhodování. V listinné podobě jsou účetní doklady evidovány pečlivě a přehledně

3.1 Hospodaření klubu za rok 2017

V roce 2017 hospodařil klub se ztrátou - 90 502,- Kč. Na ztrátě se významně podílely účetní
odpisy dlouhodobého hmotného majetku, které byly o 53 tis. Kč vyšší než za rok 2016 a
rovněž byla zaúčtována oprava vyplývající z minulých období ve výši 59 tis. Kč. Příjmy a
výdaje jsou v relaci s rozpočtem oddílu, oproti minulému období a schválenému rozpočtu
nebyly vykazovány žádné významné změny. Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení ve
smyslu čerpání nad rámec rozpočtových položek, veškeré výdaje byly vynaloženy
v souladu se strukturou rozpočtu 2017.

3. 2 Kontrola přijatých dotací.
Za rok 2017 neproběhla kontrola přijatých dotací
[Zadejte text.]

3.3 Kontrola jednotlivých účetních případů

Revizní komise zkontrolovala namátkově vybrané účetní případy.
Kontrola cestovních příkazů proběhla bez zjištěných závad.
Kontrola evidence a vykazování brigádnických hodin proběhla bez zjištěných závad

Závěr:
•
•
•
•

Revizní komise ověřila hospodaření klubu LTK Klatovy za rok 2017 a navrhuje Valné
hromadě přijmout předloženou závěrku bez výhrad.
Revizní komise vzala v úvahu změnu na pozici prezidenta klubu, nemá k tomu žádné
výhrady.
V souvislosti se změnou prezidenta požaduje revizní komise zápis o převzetí
dispozičních práv k běžnému účtu s uvedením aktuálního zůstatku na účtu ke dni
převzetí.
Revizní komise doporučuje valné hromadě vyčlenit v rozpočtu na rok 2018 finanční
položku na pokrytí nákladů na správce tenisového areálu.

V Klatovech 24. 4. 2018
Předseda: Stanislav Šlehofer v. r.
Členové: Dagmar Hlavsová
Adolf Pojar

[Zadejte text.]

8. Výroční zpráva o činnosti klubu LTK, z.s. za rok 2017

Výroční zpráva o činnosti klubu
LTK Klatovy, z.s.
za rok

[Zadejte text.]
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I.

Organizační část

I.1

Základní údaje o klubu

Název:

LTK Klatovy

Sídlo:

U Čedíku 610,
339 01 KLATOVY, Česká republika

Identifikační číslo:

22853634

Číslo bankovního spojení:

240729706/0300
Účet je vedený u Československé obchodní banky, a.s.

Právní forma:

zapsaný spolek

Klub je zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka č. 5787
Klub provozuje webovou prezentaci dostupnou na adrese http://www.ltk-klatovy.cz

[Zadejte text.]

I.2

Organizační struktura klubu
Struktura klubu vychází ze stanov spolku, jímž je LTK Klatovy, z.s.
Nejvyšším orgánem oddílu LTK Klatovy, z.s. je valná hromada, která rozhoduje o zásadních
záležitostech fungování a existence oddílu (článek V. bod V.1. Stanov).
Výkonný výbor je statutárním a výkonným orgánem klubu (článek V. bod V.2. Stanov).
Revizní komise je kontrolní orgán klubu, který provádí zejména kontrolu hospodaření klubu
(článek V. bod V.3. Stanov).
Prezident klubu stojí v čele klubu, je volen a odvoláván výkonným výborem (článek V. bod
V.4. Stanov).
Víceprezident klubu zastupuje prezidenta klubu v době jeho nepřítomnosti (článek V. bod V.5.
Stanov).

Schéma organizační struktury klubu

V roce 2017 pracoval výbor v tomto složení:
Ing. Jiří Stuna – prezident klubu
Jiří Tománek – víceprezident klubu
Mgr. Marcela Andrlíková – ekonomka klubu
Jiří Pšajdl – člen
Tomáš Vlček – člen
Milan Janoušek – člen
Ing. Soňa Šátralová - člen
Pavel Čihák – člen
MUDr. Richard Hlavsa – člen

[Zadejte text.]

I.3

Činnost klubu v roce 2017

I.3.1

Obecně k činnosti klubu

Tenisový oddíl organizuje svoji činnost v souladu se svým hlavním účelem, jímž je
zabezpečování potřeb svých členů v oblasti sportu; budování, provozování a udržování tělovýchovných
a jiných zařízení, která vlastní nebo užívá; organizování soutěží; vedení a výchova mládeže ke sportu;
vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vedlejší hospodářskou činností.
Klub provozuje webovou prezentaci na adrese http://www.ltk-klatovy.cz, na níž veřejnost pravidelně
informuje o své činnosti.
Pod hlavičkou klubu se v roce 2017 účastnilo zápasů v rámci soutěže Českého tenisového
svazu celkem osm týmů. Jednalo se o týmy:
 muži A+B
 dorost A+B
 starší žáci
 mladší žáci
 babytenis
 minitenis
Členská základna (totožná s elektronickou evidencí členství Českého tenisového svazu)
v roce 2017 vzrostla až na počet 240 členů. Každý člen klubu platí roční členský příspěvek.
Výše členských příspěvků pro rok 2018 činí:
 dospělí 2500 Kč
 dorost, studenti a důchodci 1700 Kč
 žactvo 10 - 14 let 1200 Kč
 žactvo 7 - 9 let 900 Kč
 žactvo do 7 let 700 Kč
 nehrající člen 400 Kč
 senioři 80+ a čestní členové 0 Kč

Množství vybraných členských příspěvků za rok 2017 činilo 282.900 Kč.
Činnost klubu po technické stránce (příprava a údržba kurtů, šaten, skladů, údržba a
úklid areálu) zabezpečuje klub LTK svými členy.
Ekonomickými zdroji činnosti klubu jsou sponzorské dary, dotace od veřejnoprávních
korporací a členské příspěvky od členů klubu. Nejvýznamnějšími partnery v tomto smyslu jsou:
-

I.3.2

Město Klatovy

Informace o činnosti týmu mužů

Tým mužů „A“ sehrál v roce 2017 nejvyšší regionální soutěž - divize, kde obsadil třetí místo.
Tým mužů „B“ ve druhé nejvyšší soutěži ODO I.A obsadil pátou příčku.

[Zadejte text.]

I.3.3

Informace o týmech mládeže
„A“ tým dorostu hrál nejvyšší reg. soutěž Junior tour a obsadil čtvrté místo.
„B“ tým dorostu se umístil na druhém místě ve druhé nejvyšší soutěži ODR II.A.
Starší žáci v nejvyšší soutěži Junior tour obsadili šesté místo.
Mladší žáci ve druhé nejvyšší soutěži obsadili třetí místo.
Baby tenisté v divizi Plzeňského kraje obsadili čtvrté místo.
Mini tenisté se probojovali až do finále Západočeského regionu, kde obsadili druhé místo.

[Zadejte text.]

II.

Finanční část

Údaje o finanční části jsou převzaty v autentické podobě z oficiálních podkladů určených pro
orgány daňové správy.

[Zadejte text.]

[Zadejte text.]

[Zadejte text.]

[Zadejte text.]

[Zadejte text.]

[Zadejte text.]

III.

Závěr

V únoru 2018 odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce prezidenta Ing.Jiří Stuna, výkonný výbor zvolil na
svém jednání 22.3.2018 prezidentkou LTK Klatovy, z.s. Ing. Soňu Šátralovou.
Tenisový klub LTK Klatovy, z.s. děkuje Městu Klatovy, svým partnerům, členům a rodičům za
podporu, bez níž by naše činnost v roce 2017 nebyla možná. Pro rok 2018 je našim cílem
minimálně udržet a podle možností i posílit stávající pozice a věnovat se dalšímu rozvoji podmínek
činnosti.

V Klatovech dne 24.4.2018
Soňa Šátralová v. r.
prezident klubu

Jiří Tománek v. r.
víceprezident klubu

Hlasování – pro 30, proti 0, zdržel se 0.

9. Diskuze
10. Zpráva návrhové komise - Návrh usnesení
Výroční valná hromada Tenisového klubu LTK KLATOVY, z.s. konaná dne 24. dubna 2018 po
vyslechnutí zprávy o činnosti klubu o sportovní činnosti a hospodaření za daný rok, zprávy
revizní komise, diskusi a připomínkách přijímá následující usnesení:
I. Schvaluje:
1) Výroční zprávu o činnosti a hospodaření tenisového klubu za daný rok
2) Rozpočet na 2018
3) Hrací řád na 2018
4) Zprávu revizní komise
5) Zprávu o sportovní činnosti
II. Ukládá
a) výboru
1) Zabezpečit pravidelnou činnost klubu tak, aby byly splněny úkoly stanovené dnešní
valnou hromadou.
2) Zpracovat plán činnosti na letošní rok.
3) Opravit odrazovou stěnu.
4) Řešit problém se správcem.
b) všem členům klubu
1) Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na daný
rok.
2) I nadále podporovat práci výboru.

[Zadejte text.]

Hlasování – pro 30, proti 0, zdržel se 0
11. Závěr
Předsedající poděkoval všem za pozornost a účast, a prohlásil členskou schůzi oddílu LTK
Klatovy za ukončenou.
Zapsal: Jiří Tománek – 24.4.2018

[Zadejte text.]

