Zápis z VALNÉ HROMADY Nohejbalového oddílu Pavlovsko
konané 9. 1. 2016
1)
Předseda NO Lukáš Spal zahájil VALNOU HROMADU, přivítal přítomné členy a
seznámil je s programem schůze.
2) Byl schválen návrh zapisovatele p. Vosyka Zdeněk a mandátové komise: pí. Šandová
Andrea a p. Beránek Miroslav.
3) Podle prezenční listiny bylo přítomno 31 platících členů z celkového počtu 60 členů , bylo
tedy stávajícím jednatelem konstatováno, že výroční chůze je usnášení schopná. Na schůzi
bylo přítomno 7 hostů včetně pana starosty Ondřejíčka.
4) Se situací a umístěním družstev v soutěžích seznámil přítomné p. ing Tengler Zbyněk,
který komentoval průběh okresní soutěže. Nohejbalový oddíl Pavlovsko se umístil na pěkném
prvním místě v okresní soutěži skupiny "B". Dále byla podepsána soupiska všech hrajících
členů v letošním roce
5) Pro rok 2016 byli navrženi tito funkcionáři:
Statutární zástupci – výkonný výbor:
Předseda
Lukáš Spal
Hospodář
Zdeněk Šebelle
Jednatel
Zdeněk Vosyka
Ostatní členové výboru – pracovní výbor:
Kulturní ref.
Jana Holubová
Eva Venzhöferová
Revizoři
Andrea Šandová
Miroslav Beránek
Trenér + správce klubu
Brigádnický ref.

Roman Tyrner ml.
Oldřich Venzhöfer.
Holub Jiří st.
Odhlasováno všemi přítomnými členy.

6) 6.1 ) Seznámení s finančním stavem a hospodařením klubu provedl hospodář Zdeněk
Šebelle. Revizory bylo řečeno, že účetnictví je vedeno na dobré úrovni a nebylo
shledáno závad.
6. 2) Odpracované brigádnické hodiny za rok 2015 – seznámil hospodář Zdeněk
Šebelle .
Bylo odpracováno celkem 437 hodin, z toho 353 hodin zdarma a 84 hodin placených.
Nejvíce hodin odpracoval Šebelle Zdeněk st, druhý byl Holub Jiří st, , třetí Holubová
Jana, čtvrtý Spal Lukáš, pátý Wenzhofer Oldřich. Obci Dobřív byl předložen a následně
potvrzen zápočtový list o brigádnických hodinách.

7) Plán akcí na rok 2016
( Organizované spolkem nohejbalového oddílu Pavlovsko ve spolupráci s osadním
výborem obce).
náklady:
7.1) Májka a táborový oheň (včetně brigády) 30. 4.
600,zodpovídá - M. Beránek, M. Šanda
7.2) Olympijské hry.
25. 6
1000,zodpovídá - družstvo "Legie"
7.3) Memoriál Karlů Pšajdlů
5. 7.
2000,zodpovídá - NO Pavlovsko
7.4) Dětské odpoledne: - termín se ještě upřesní - někdy v srpnu
2000,zodpovídá - Osadní výbor Pavlovsko
7.5) Střelecký víceboj Pavlovska : - po upřesnění někdy v půli srpna.
2000,zodpovídá - Výbor klubu
7.6) Posvícenský turnaj Pavlovska.
3.
9.
1000,zodpovídá - ing. Zbyněk Tengler
7.7) Závěrečná pro hráče nohejbalu
listopad
500,zodpovídá - Trenér NO Pavlovsko
7. 8) Mikulášská
nadílka.
prosinec
1000,zodpovídá Výbor klubu - kulturní referent
7.9) Rozsvícení vánočního stromečku
prosinec
2000,zodpovídá - Osadní výbor klubu a kulturní ref.
7.10) Rybářský závěr sezony - Vánoční kapr.
prosinec
500,zodpovídá - M. Spal, Z Vosyka
7.11) Silvestr v klubu pro místní občany.
prosinec
1000,zodpovídá - správce a hospodář klubu
7. 12) Během roku malování klubu
duben - červen
na materiál byla podána žádost na obec Dobřív, práci provedou členové klubu.
7.13) Pohádkový les pro děti.
duben - červenec
2000,zodpovídá - Osadní výbor + kulturní referenti
8) Valná hromada byla seznámena s kompletním zněním nových stanov SPOLKU
NOHEJBALOVÝ ODDÍL PAVLOVSKO – provedl hospodář spolku Šebelle Zdeněk.
Stanovy byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy.
9) Valná hromada byla seznámena s interním předpisem pro rok 2016 - Podmínky
členství ve spolku – provedl hospodář spolku Šebelle Zdeněk.
Odhlasováno všemi přítomnými členy.
10) Valná hromada pověřila předsedu Lukáše Spala a hospodáře Zdeňka Šebelleho k
uzavření nové smlouvy s OÚ Dobřív, která bude ve stejném znění, avšak s novým
označením naší organizace : " SPOLEK NOHEJBALOVÝ ODDÍL PAVLOVSKO
11) Správcem rybníka a jeho okolí byl znovu zvolen Martin Spal a Zdeněk Vosyka.
Odhlasováno všemi přítomnými členy.

12) Jednatel spolku Vosyka Zdeněk seznámil členy spolku se stavem hospodaření kolem
rybníka. Poplatek za povolenku je stejný 200,- pro členy klubu a pro nemístní rybáře
500,- . V průběhu roku plánují uspořádat rybářské závody pro děti i dospělé. Na prodeji
povolenek bylo vybráno 2400,- Tato částka bude použita na novou násadu ryb a pro
krmivo pro ryby a na prostředky k ošetření vody před zimním obdobím .
13) Revizoři byly pověřeni provézt do 1. 3. 2016 revizi majetku NO Pavlovsko, včetně
návrhu k likvidaci již nepoužívaného zařízení a materiálu a seznam předloží na
nejbližší výborové schůzi.
14) Bylo provedeno seznámení o průběhu všech kulturních akcí v loňském roce.
Provedla kulturní referentka Holubová Jana a předsedkyně osadního výboru Štiková
Iveta.
15) DISKUZE
15.1) V diskuzi proběhl návrh, že kdokoliv bude pořádat jakoukoliv brigádu, bude
povinen akci
do předu vyhlásit místním rozhlasem, nebo o akci informovat na místní
nástěnce, případně informaci umístit na našich webových stránkách.
Odhlasováno všemi přítomnými členy.
15. 2) Dalším diskusním námětem byla platba brigádnických hodin při organizaci
kulturních a sportovních akcích. Padlo zde několik návrhů. Odsouhlasen byl návrh
p. Tyrnera Romana st. , který byl pro zrušení všech proplácení brigádnických hodin
v rámci spolku NO Pavlovsko.
Pro hlasovalo 21 členů, proti 5 členů, zdrželo se 5 členů.
16) Na závěr VALNÉ HROMADY promluvil starosta obce Dobřív pan Ondřejíček Jiří,
který hodnotil kladně všechnu naši dosavadní činnost a přislíbil opět finanční podporu
na pořádání sportovních a kulturních akcí, v minimální výši jako v loňském roce +
náklady na vymalování klubu.

Zapsal: jednatel – Vosyka Zdeněk ……………………….
Ověřily : Předseda – Spal Lukáš …………………………
Hospodář – Šebelle Zdeněk …………………… ..

