
 

             DTJ Květná, ul.Slovenská 440, 687 66 Květná,CZ 
 

 
Zápis z výroční členské schůze DTJ Květná konané dne 23.01.2010 

 

Program: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ad1)  Starosta DTJ Květná zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil je s programem. Aklamací byl program 
schválený bez připomínek 34 pro; 0 proti; 0 se zdrželo. 
 
ad2)  zapisovatel: M. Mimochodková 
          
          mandátová: P. Kolaja, L. Maršálek, P. Popelka 
 
          volební:        M. Janovský, T. Láska, L. Luzar 
 
ad3)  S výroční zprávou o hospodaření DTJ Květná  za rok 2009 seznámil členy jednoty pokladník  p. J. Absolon. 
 
Počáteční stav zdrojů k 1.1.2009:                                                           94 678,- Kč 
     Celkové příjmy za  rok 2009:                   403 699,- Kč 
     Celkové výdaje za rok 2009:                    395 722,- Kč 
     Konečný stav zdrojů k 31.12.2009:         102.655,- Kč 
Podrobný rozpis hospodaření viz. příloha k zápisu. 
 
Rozpis výdajů jednotlivých oddílů: 

Oddíl Výdaje 

Florbalový oddíl   24 614,- Kč 

Tenisový oddíl   73 675,- Kč 

Volejbalový oddíl  46 867,- Kč 

Turistický oddíl 17 550,- Kč 

 
ad 4)  starosta DTJ Květná Daniel Sedlecký zhodnotil uplynulý rok i své tříleté období a navrhl plán činnosti na 
rok 2010, shrnuté v bodech: 
- informaci o dokončené rekonstrukci koupaliště ( studie 2006, I. etapa 2007, II. etapa 2009 s velkou pomocí 
místostarosty obce  A. Zámečníka – jak získání financí, tak i s realizací ) 
- 2009 poděkoval členům jednoty za aktivní přístup při zajištění chodu jednoty,  areálu DTJ Květná a zvlášť 
tenisovému oddílu za realizaci odvodnění tenisových kurtů a vyzdvihl práci p. V. Autraty  v tenisové škole při 
DTJ Květná  
- 2010 plán činnosti na oficiální soutěže, nově i tenisový oddíl se bude zúčastňovat oficiální soutěže a tenisová 
škola mládeže, kterou veda V. Autrata se bude připravovat na oficiální soutěž pro sezónu 2010/2011 
 
 
 

1. Zahájení a schválení programu 
 2. Volba zapisovatele, mandátové a volební komise  
 3. Výroční zpráva o hospodaření 
 4. Zhodnocení práce v roce 2009 a plán na rok 2010   
 5. Volba nového výboru DTJ Květná (starosty, pokladníka,   jednatele a pět členů výboru) 
6. Volba tříčlenné revizní komise 
7. Koupaliště 
8. Různé, diskuse – výtah na Javořinu 
9. Závěr 
 



 
 
ad 5)   zpráva mandátové komise:  
            schůze je usnášení schopná je přítomen nadpoloviční počet členů jenoty starších osmnácti let a        
             kvórum je 18. 
 
           starosta DTJ Květná:       
            zvolen Daniel Sedlecký - pro 32; proti 0; zdrželo se 3 
    
            pokladník DTJ Květná:    
            zvolen Jaroslav Absolon – pro 34; proti 0; zdržel se 1; 
 
            jednatel DTJ Květná:        
            zvolena Michaela Mimochodková – pro 33; proti 0; zdrželi se 2; 
 
           členové výboru DTJ Květná:   
           zvoleni V. Vránek, I. Lancůch, L. Luzar, P. Bartoš, P. Zderčík-pro 30; proti 0; zdrželo se 5; 
 
ad 6) revizní komise: I. Kubela, J. Balada, L. Maršálek - pro 32; proti 0; zdrželo se 3;  
 
ad 7) DTJ Květná je vlastníkem koupaliště a z podmínek pro uvolnění dotace vyplývá, že minimálně deset let 
musí jednota provozovat koupaliště ve vlastní režii. Z této podmínky vyplývá pro členy jednoty následující: 

- zabezpečit personálně provoz to znamená na sezónu minimálně tři lidi do pokladny, šest lidí do 
občerstvení plus vedoucí, čtyři lidi vyškolit na plavčíka a tři lidi vyškolit na obsluhu strojovny ( vyvolat 
jednání s obcí ohledně zastřešení provozu strojovny ). 

- závazně a termínově zajistit členy do  konce dubna 2010 
- zabezpečit zařízení plavčíkárny, občerstvení, koupaliště ( předběžný rozpočet 250 000,- Kč ) 
- zajistit  přehlednost chodu financí podle pravidel daných zákony ČR 
- reklamu, tiskoviny, lístky, vstupné atd. 

 
ad 8) diskuzní příspěvky byli následující: 

- starosta DTJ Květná poděkoval členům za důvěru dále seznámil členy s možnosti vybudovat výtah na 
Velkou Javořinu, jak pro zimní provoz, tak i pro letní provoz a oznámil , že obec je plátcem DPH a to se 
projeví na cenách vodné-stočné a svozu komunálního odpadu 

- na výtah na Velkou Javořinu byli reakce různé, jak pro tak i proti, s tím, že jednota má již hodně velký 
majetek (okolo 40 miliónů ) a vzít si na starost o provoz  ještě další majetek,  by nemusela jednota 
zvládnout 

- další skupina návrhů, dodělejme jednu věc a pak se uvidí ( koupaliště-solární ohřev ) 
- poslední skupina názorů, v obci chybí daleko citelněji slušná sportovní hala 

 
ad 9)  výroční členskou schůzi uzavřel starosta DTJ Květná poděkováním členů za dosavadní aktivní činnost 
v jednotě a přáním velké chutě do další práce v jednotě, kdy nás čeká rozjezd a provoz koupaliště  
 
 
 
 
Ve Květné dne 26. Ledna 2010     _______________________________________ 
             M. Mimochodková – jednatelka DTJ Květná 
 
     
 
 


