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Zápis z valné hromady spolku  

ATLETIKA HOSTIVAŘ  

za rok 2020 

ze dne 23. 3. 2021 



2 

 

 

1 Zahájení valné hromady 

Valnou hromadu spolku (dále jen VH) ATLETIKA HOSTIVAŘ, konanou dne 23.3.2021 

zahájil předseda spolku Petr Behenský v 19:00. Všichni přítomní s předstihem obdrželi 

pozvánku s programem VH, ke kterému nikdo neměl připomínky. 

2 Volba komisí 

Předsedající podal návrh na členy návrhové a mandátní komise. Tyto byly navrženy 

následovně: 

• mandátní komise: Milan Kovář a Ivana Šloufová 

• návrhová komise: Jan Kotrouš a Jan Dostál 

Navržení členové obou komisí své funkce odsouhlasili a komise byly následně schváleny 

jednomyslně všemi přítomnými na VH. 

3 Zpráva o činnosti 

Předsedající přednesl zprávu o činnosti spolku za rok 2020. Zpráva o činnosti byla 

účastníkům VH zaslána s předstihem. Ročenka, která zprávu shrnuje je dostupná online na 

webových stránkách spolku (www.atletikahostivar.cz).  

 

4 Zpráva o hospodaření 

Zpráva o hospodaření byla přiložena v pozvánce na VH.  

V rámci VH byly ke zprávě o hospodaření vzneseny následující dotazy: 

A. Účtování nájemného za sportoviště v souvislostí s omezenou možností tréninku 

z důvodu pandemie COVID-19 

• Nájemné bylo účtováno dle skutečnosti 

B. Vratky příspěvků za rok 2020 

• Budou řešeny individuálně, na základě případné žádosti členů respektive jejich 

zákonných zástupců 

C. Stav účtu ke konci února 2020 

• 675 tis. CZK 

 

 

http://www.atletikahostivar.cz/
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5 Revize úkolů z minulé VH 

Předsedající podal zprávu o plnění úkolů z minulé VH spolku, konkrétně: 

A. Uspořádání přidělených závodů a veřejných závodů za r. 2019 

B. Zajištění nájmů tělocvičen, hal a posilovny na zimní období 2019/2020 

C. Zajištění dotací na provoz spolku 

D. Založení sdíleného kalendáře pro účely sdílení informací o pořádaných závodech, 

provozu na stadionu, termínů podání žádostí o dotace apod. 

Úkoly A, B byly splněny pouze částečně z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. 

Úkol C byl splněn. 

Úkol D splněn nebyl.  

6 Vyhlášení nejlepších závodníků 

Vyhlášení nejlepších závodníků / závodnic za rok 2020 provedl předsedající VH.  

Vyhlášena byla Nela Šloufová, které bylo jednomyslně schváleno přiznání finanční odměny 

ve výši 1000,- Kč za reprezentaci spolku. 

7 Volba výboru 

Stanovy spolku ATLETIKA HOSTIVAŘ určují volbu výboru jednou ročně, a to v rámci VH. 

Z tohoto důvodu stávající výbor odstoupil a mandátní komise řídila volbu nového výboru.  

Z doložené prezenční listiny, oficiálního seznamu a s přihlédnutím ke stanovám oddílu, 

mandátní komise konstatovala, že VH je usnášeníschopná. 

Mandátní komise předložila ke schválení návrh na složení nového výboru spolku a to: 

• Petr Behenský 

• Jan Dostál 

• Petra Černá 

Nový výbor byl všemi přítomnými schválen  

Z tříčlenného výboru byl za předsedu navržen Ing.  Petr Behenský.  

Nově navržený předseda byl schválen (15 hlasů pro, 1 hlasující se zdržel, 0 hlasů proti) .  

8 Diskuze 

A. Evidence hodin trenérů 

Jednotliví trenéři jsou povinni zaznamenávat tréninkové jednotky do sdílené tabulky 

připravené Michaelem Havlíkem. Předmětem odměn jsou max. 4 tréninkové jednotky 

týdně 
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B. Založení sdíleného kalendáře 

Založení sdíleného kalendáře (viz bod 5 D. výše) zajistí Jan Kotrouš. 

 

C. Závody pořádané klubem v roce 2021 

Ze strany PAS byly přiděleny klubu k uspořádání níže uvedené závody: 

• 12.5.2021 - 1. kolo družstev staršího žactva – kolize s Rektorským dnem UK a 

tedy riziko neuspořádání 

• 10. - 11.6.2021 – Přebor Prahy mladšího žactva 

• 17.6.2021 – 3. kolo družstev mladšího žactva 

• 3.9.2021 – 3. kolo mužů a žen – klub závody uspořádá za podmínky spolupořádání 

s jiným klubem (technická četa) 

Dále bylo diskutováno pořádání závodů z vlastní iniciativy (veřejných / oddílových / 

přespolního běhu). Jednotliví trenéři si připraví preference (disciplíny) za své skupiny. 

Termíny budou řešeny s ohledem na pandemii onemocnění COVID-19. 

 

D. Pořízení kamery 

Byla diskutována otázka případného pořízení cílové kamery a její rentabilita. 

Petr Behenský připraví finanční rozvahu, zda by se klubu pořízení cílové kamery do 

budoucna vyplatilo. 

 

E. Kabiny na tribuně stadionu 

Bylo diskutováno potenciální uvolnění dosud obsazených „kabin“ v horní části tribuny 

atletického stadionu a změna účelu jejich využití. 

Jedna z kabin bude využita jako provizorní šatna pro převlečení či odložení oděvů / 

obuvi sportovců. 

Dále lze využívat pronajaté šatny v rámci SCUK. 

 

F. Volba předsedy PAS 

Byla diskutována nadcházející volba předsedy PAS. 

Za klub se volby zúčastní Petr Behenský. Po dohodě VH podpoří ve volbě Jana Rudu. 
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9 Usnesení VH spolku ATLETIKA HOSTIVAŘ 

Návrhová komise seznámila přítomné s usnesením, které VH jednomyslně schválila ve znění:  

• VH zvolila výbor ve složení: Petr Behenský, Petra Černá a Jan Dostál, 

• VH byl předsedou zvolen Petr Behenský, 

• VH vzala na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2020, 

• výbor spolku bude zajišťovat plnění návrhu činností projednaných v diskuzi.  

 

Na závěr předsedající poděkoval všem přítomným. 

Zapsal: Jan Kotrouš 

V Praze dne: 23. 3. 2021 


