Zápis z členské schůze basketbalového oddílu TJ Lokomotiva Trutnov, o.s,
konané dne 3. října 2017 od 16:30 v budově Gymnázia Trutnov.
Účastníci (viz prezenční listiny):
Členové basketbalového oddílu: 10 (jeden přišel později)
Hosté: 6 (jeden přišel později)
1. Zahájení: Jednání zahájil předseda basketbalového oddílu (dále BO) Vladimír
Smilnický. Přivítal všechny přítomné členy i hosty. Informoval o tom, že členská schůze
je svolána na základě rozhodnutí výboru BO. Pozvánka byla řádně zveřejněna na webu
BO oddílu i na nástěnkách v prostoru šaten obou tělocvičen, kde probíhají tréninky
jednotlivých družstev.
2. Usnášeníschopnost. Po kontrole prezenčních listin bylo konstatováno, že je přítomno
celkem 14 osob, z toho 9 členů oddílu s hlasovacím právem a 5 hostů. Ke dni konání
členské schůze byl celkový počet členů BO s hlasovacím právem (starší 18 let,
zaplacené členské příspěvky za rok 2017) 30. Bylo konstatováno, že není přítomna
nadpoloviční většina členů s právem hlasovat. V souladu se stanovami TJ Lokomotiva
Trutnov byl předložen návrh o jiném způsobu hlasování (nadpoloviční většinou
přítomných členů s právem hlasovat). Z tohoto důvodu není možno měnit program
uvedený na pozvánce.

Výsledek hlasování: Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 1

3. Dále byli předsedajícím navrženi funkcionáři nezbytní pro zabezpečení průběhu schůze:
zapisovatel členské schůze - Petr Skokan,
ověřovatelé zápisu - Hynek Stiehl a Ladislav Malý st.,
skrutátor – Petr Kapitulčin.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

4. Kontrola usnesení z poslední ČS. Předseda BO provedl kontrolu usnesení a přednesl
komentář k jeho jednotlivým bodům. V průběhu projednávání tohoto bodu jednání
přišel další člen BO Čeněk Vašák.
 Podařilo se stabilizovat finanční toky a financování činnosti BO. Stav jednotlivých
účtů byl výborem průběžně a pravidelně kontrolován a pravidelně byly
zpracovávány žádosti o veškeré dotace dostupné a použitelné pro BO, takže se
celkově stav hospodaření zlepšil. Důležitou pozitivní okolností byla i změna
účetní firmy TJ Lokomotivy Trutnov.
 Bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci mezi BO TJ Lokomotiva Trutnov a
společností BK servis s.r.o. Díky tomuto kroku byla nastavena jasná pravidla
spolupráce a později bylo možno převést licenci pro ŽBL na basketbalový oddíl.
 Ve sledovaném období došlo k dalšímu zkvalitnění podmínek pro činnost
jednotlivých družstev. Podařilo se udržet SCM v kategorii dívek (týká se hráček
ve věku 15 – 19 let) a činnost sportovních středisek (SpS – týká se dětí do 15
let) rozšířit i na kategorii chlapců.
 Rovněž propagaci na veřejnosti byla věnována náležitá pozornost. Vedle již
existujících forem se objevily další aktivity spojené s plněním podmínek
programu podpory sportu ze strany města Trutnov. Basketbalový oddíl rovněž



nově již tři sezóny pořádá pro svoje hráčky, hráče, rodiče i příznivce dvě akce
(Mikulášská a Poslední koš). Zde předseda BO vyzval k ještě větší účasti členů
na akcích.
Bodem usnesení, který zůstal nesplněn, bylo svolání příští členské schůze po
skončení sezóny 2014/15. Předseda BO se pokusil vysvětlit důvody nesvolání
členské schůze ve stanoveném termínu. Jako hlavní uvedl především krizovou
situaci, která v polovině roku 2015 vznikla kolem společnosti BK servis s.r.o.
V té době bylo nezbytné urychleně řešit záležitosti spojené s převodem práv na
ŽBL a zachování nejvyšší soutěže žen ve městě. Druhým argumentem byly i
události vedoucí k rozštěpení Lokomotivy Trutnov na dva subjekty (Spartak) a
nezbytnost řešit i na této úrovni řadu změn. Předseda BO a někteří další členové
výboru jsou aktivní i na úrovni celé TJ Lokomotiva, a tak byli v této době vytíženi
řešením obou naléhavých krizových situací. V otevřené diskuzi se někteří
členové BO kriticky vyjádřili k situaci, kdy nebyla ČS svolána v řádném termínu.
Během další diskuze převládl názor, že je třeba spíše hledět dopředu a
v budoucnu konat ČS dle plánu nebo potřeb. Do diskuze se zapojil rovněž
předseda TJ Lokomotiva Petr Musil (jako host členské schůze přišel později),
který ocenil fungování BO. V rámci tělovýchovné jednoty je považován za
důležitý a stabilní článek. Petr Musil rovněž zdůraznil přínos předsedy BO
Smilnického pro její fungování. Předseda BO Vladimír Smilnický po diskuzi
k tomuto bodu připomněl, že členové výboru pracují jako dobrovolní funkcionáři
ve svém volném čase. V roce 2018 vyprší jejich mandát a tím se vytvoří prostor
pro další aktivní členy BO, kteří se budou chtít do práce oddílu zapojit. V tuto
chvíli odešel z jednání schůze jeden ze členů BO pan Petr Masopust.

5. Zpráva o činnosti výboru. Zprávu o činnosti BO za období od září roku 2014 zahájil
předseda Vladimír Smilnický. Upozornil na skutečnost, že řada témat byla již
projednána při kontrole usnesení. Krátce zhodnotil činnost výboru v období mezi
členskými schůzemi a připomněl, že vedle sportovních aktivit se v průběhu času
uskutečnila také výstava k 70. výročí založení basketbalu v Trutnově spojená s besedou
o historii basketbalu ve městě, ocenění dlouholetých funkcionářů a hráčů BO a dva
basketbalové plesy.
Další část zprávy se týkala sportovních výsledku A týmu žen a družstev hrajících
extraligu v kategorii U 19 a U 17. Informaci přednesl Petr Kapitulčin. Připomněl, že před
minulou sezónou došlo k dramatické změně podmínek pro zabezpečení činnosti A týmu
žen. Další fungování bylo zajištěno především díky významné podpoře města Trutnov. I
ve velmi obměněné sestavě se podařilo v ŽBL vybojovat 7. místo, což byl výsledek,
který výrazně předčil předsezonní očekávání. Rovněž nadcházející sezóna bude
z pohledu zajištění výrazně skromnější a velký prostor by měly znovu dostat mladé
odchovankyně klubu. V extraligách dorostenek stojí za připomenutí, že v obou
kategoriích (U 17 a U 19) se nejvyšší soutěž hraje nepřetržitě 13 let a za tuto dobu
nemusela naše družstva nikdy hrát ani baráž o jejich udržení. Za takto skvělými
výsledky stojí nejen trenéři, kteří družstva v extraligách vedou, ale rovněž všichni další,
kteří hráčky a hráče připravují od těch nejnižších kategorií. V závěru svého příspěvku
Petr Kapitulčin připomněl, že z řad našich hráček se každoročně rekrutuje řada
reprezentantek dospělé i mládežnických kategorií.
Informaci o kategorii mužů přednesl Ladislav Malý. Po úspěšné desetiletce, kdy se
v Trutnově hrála druhá nejvyšší soutěž, bohužel došlo k postupnému ústupu, který
vyvrcholil stavem, kdy momentálně tým mužů není přihlášen do žádné soutěže.

Hlavním důvodem pozastavení činnosti družstva mužů je skutečnost, že v posledních
několika letech chyběl dostatečný přísun vlastních odchovanců v chlapeckých
kategoriích. Na obzoru však je konečně silnější a kvalitnější generace, takže
v nejbližších letech by mohla být aktivita družstva mužů obnovena. Ladislav Malý
poděkoval hráčům, kteří v posledních deseti letech udržovali trutnovský mužský basket
na velmi vysoké úrovni nejen vlastním hráčskou účastí, ale i kontakty, které umožnily
start dalších hráčů v klubu například formou hostování.
Informaci o chlapeckých kategoriích přednesl Hynek Stiehl. Potvrdil, že momentálně
jsou v dostatečných počtech zastoupeny téměř všechny navazující věkové kategorie,
což se jeví z pohledu budoucnosti jako velice perspektivní. Chlapci U 17 v minulé
sezóně startovali ve druhé nejvyšší republikové soutěži. Soutěž udrželi, ale vzhledem
k tomu, že většinově se posunuli do vyšší věkové kategorie, nebude družstvo v lize
v následující sezóně startovat. Hynek Stiehl rovněž připomněl, že řada hráčů BO díky
dobré spolupráci s pardubickým či nymburským basketbalem působí úspěšně i
v nejvyšších chlapeckých dorosteneckých soutěžích.
Z pohledu přípravky a nejmladších hráček a hráčů připomněl ještě Petr Kapitulčin, že
každoroční úspěšné nábory umožňují dobré fungování přípravky a následně přiměřené
zakládání jednotlivých družstev.

6. Informaci o dění v TJ Lokomotiva přednesl její předseda Petr Musil. Stručně shrnul
situaci kolem rozštěpení TJ na dva subjekty (Spartak). Zdůraznil, že momentálně je TJ
stabilizovaná a snaží se maximálně optimalizovat finanční podmínky pro vlastní
sportování svých členů. Využívá všech dotačních programů, které jsou momentálně
k dispozici, čímž se dobře daří zajišťovat podmínky pro činnost jednotlivých oddílů.
Proběhla rozsáhlá inventarizace majetku TJ, připravuje se prodej chaty v Peci pod
Sněžkou, během příštích týdnu by se měl uvést do provozu nový web TJ. Předseda
Musil vyjádřil přesvědčení, že basketbalový oddíl bude i nadále důležitým a stabilním
prvkem celé jednoty a díky svým sportovním výsledkům i její důležitou „výkladní
skříní“.

7. Redukce počtu podúčtů a změna ve vedení účetnictví jednotlivých družstev.
Předseda BO Vladimír Smilnický předložil návrh na sloučení podúčtů jednotlivých
družstev ze stávajících 19 na minimální možný počet 5 (ženy A, SCM, SpS dívky, SpS
chlapci, ostatní mládež). Podrobnější odůvodnění přednesl Petr Kapitulčin, když uvedl,
že oddělení účtů SCM a SpS je nezbytné z hlediska podmínek čerpání dotací z ČBF
(každoročně se dotace musí vyčerpat a vyúčtovat k 31. 12. příslušného roku)
Zachování odděleného účetnictví družstva žen je rovněž logické. Financování
jednotlivých družstev mládeže chceme více založit na vzájemné solidaritě, již nyní
existuje společný účet, z něhož jsou financovány společné výdaje nebo priority
(například podpora účasti v republikových soutěžích). Dotační programy, které BO
získává, jsou často určeny na činnost celého oddílu, a i díky refundaci nákladů na
pronájem sportovišť, které se dostává sportovcům ze strany města Trutnov, jsou
momentální finanční podmínky pro sportování výrazně komfortnější. Člen BO Petr
Zapadlo v diskuzi vyjádřil nesouhlas s navrženým postupem. Ten odůvodnil obavou ze
ztráty peněz pro svoje družstvo, které zajistil díky aktivnímu vyhledávání sponzorů. Na
jedné straně byl v následné výměně názorů ujištěn členy výboru, že pokud kdokoliv
z trenérů získá mimořádný finanční zdroj, je možno jej ponechat družstvu k využití
přidělením účelového účetního znaku, na straně druhé znovu zaznělo upozornění, že

chceme jít cestou větší sounáležitosti a solidarity. Prostředky, které získává výbor
například z dotací nebo zajištěním generálního sponzora mládeže, jsou rovněž
k dispozici všem družstvům. Petr Zapadlo řekl, že pro návrh hlasovat nebude a odešel.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti: 0

Zdrželi se: 0

8. Diskuze. V diskuzi zazněl apel na potřebu nadále pracovat se sponzory. Vyhledávat je
a vyjednávat pokud možno co nejlepší podmínky. Dále padl dotaz na uspořádání webu.
Připomínka se týkala nevhodného umístění odkazu na chlapeckou složku. Byl předložen
návrh řešení a domluveno, že bude neprodleně prověřen a bude-li to technicky možné,
bude změna provedena obratem. Předseda znovu připomněl, že příští rok bude končit
mandát stávajícím členům výboru a bude volební členská schůze. Členové BO František
Prokopec a Martin Kamitz odešli.

9. Usnesení. Posledním bodem jednání byla formulace usnesení z členské schůze.
Usnesení je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Po schválení usnesení předseda BO Vladimír Smilnický poděkoval přítomným za aktivní
účast a jednání v 19:28 ukončil.

V Trutnově dne 3. 10. 2017

Zapsal:

Ověřili:

Petr Skokan v.r.

Ladislav Malý v.r.
Hynek Stiehl v.r.

