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Vážené dámy a pánové.
Dovolte mi, zhruba po roce, Vás nejen pozdravit, ale především
seznámit se stavem našeho občanského sdružení.
Začnu nejprve stručnou informací o práci VV a sekretariátu TJ. VV se
sešel od březnové VH na celkem 5 pravidelných jednáních k řešení
standartních ekonomicko-technických a provozních problematik
našeho sdružení, jako financování činnosti TJ jako celku i
jednotlivých oddílů, údržby a provozu areálu i otázek koncepčních
jako případné změny struktury areálu. Jednotliví členové VV pak
samozřejmě na řadě jednání s orgány státní správy a vrcholných
nevládních struktur se snažili získávat granty a dotace k zajišťování
jak sportovní činnosti, tak údržby i provozu a ochrany areálu.
Značnou část času i pozornosti jsme věnovali i otázce výstavby, a to
v našem areálu, krytého celoročně využitelného sportoviště, primárně
určeného cyklistice, tedy dřevěného oválu v hale. Z objektivních
důvodů, především pak vzhledem k nedávnému rozhodnutí vedení
českého sportu, o vzniku republikových center jednotlivých odvětví
sportů a s tím spojené podpory, především finanční, je náš záměr
zjevně opět odsunut do delší časové perspektivy. Takže pro období
příštích 10ti let je jedinou nadějí pro českou dráhovou cyklistiku, že
se podaří revitalizovat alespoň motolskou halu i tamní ovál. Nám pak
nezbývá než snažit se udržet náš areál alespoň ve stávající kondici.
Stručně se dá uzavřít hodnocení činnosti stávajícího VV tak, že
v právě minulém období nedošlo, pokud jde o nemovitý majetek TJ, k
žádným výrazným změnám. Z pohledu pozemků bylo jen realizováno
usnesení č.U13 VH z března t.r. o prodeji cca 200 m2 pozemku
parcelní č. 1572/1 a 2, tj. pozemků pod buňkami ČUBU za touto
budovou, směrem k Jarovu. Ve smyslu zmíněného usnesení bylo při
tom s ČUBU písemně dohodnuto, že nám nebude klást překážky v
případné sportovní výstavbě uvnitř areálu. Ve smyslu usnesení VH
z března t.r. č. U11 se p. Radovi nepodařilo dohodnout, s novým
majitelem budovy bývalého hotelu, tribuny a parkoviště, tříletý
pronájem našich souvisejících pozemků, tj. pod DM objektem. Přesto
však a konečně se však p. Svobodovi podařilo uspět, protože
předběžně dohodl takový pronájem v úrovni dokonce 41 Kč/m2, proti
původním 21 Kč/m2. Je ale nutno současně také konstatovat, že DM

stavba je natolik v havarijnímu stavu, že ji evidentně nelze
pronajmout, ale naopak že jsme nuceni likvidovat tento objekt a to na
naše náklady, odhadováno na minimálně cca 200 tisíc Kč. VV na
základě návrhu oddílu hokejbalu nyní souběžně a předběžně také
jedná o zřízení hřiště hokejbalu ve zdejším areálu. Zatím není
rozhodnuto o investorovi ani o místě, kde by mohlo být budováno.
VH by měla pověřit VV, aby v naznačeném záměru začal jednat
s potenciálními partnery o tomto záměru a jeho podmínkách,
především ekonomických a právních. To stejně jako v případě dalšího
osudu oválu a zbývajícího prostoru areálu. Pokud jde o finanční
prostředky, podařilo se, sice jen těsně, udržet naše náklady pod úrovni
příjmů; hospodaření bylo tedy vyrovnané. Bohužel z pronájmů, ani
z dotací či grantů nebylo získáno tolik prostředků, kolik jsme
předpokládali. Znamená to, že náš klub jako celek byl a je
nezadlužený a má životně důležité zázemí, tento areál. Přesné
informace o současném stavu našich aktiv a předpokladech na rok
2015 podá posléze p. Svoboda.
Zmíním ještě problematiku členské základny, která se za uplynulé
období víceméně nezměnila. Je nás v současnosti, vycházeje
z metodiky ČSTV, celkem 428. U této příležitosti mi dovolte
vzpomenout, že jsme na sklonku léta ztratili, v důsledku úmrtí, zde na
VH několikrát oceněného kolegu-cyklistu Míru Vodáka.
Pro VH mám ještě staronovou informaci, že je i nadále zájem o
odkup všech, či jen některých našich nemovitostí. Ale k tomu se
zřejmě dostaneme v rámci diskuze. Dodám jen, že VV respektoval
platné usnesení č.U 14 z citované březnové VH a s Ekospolem
nejednal. Jednání s prezidentem ČSC, ve smyslu usnesení č. U 12 z
minulé VH, proběhlo a jak říkají diplomaté bylo společensky
úspěšné, fakticky však, pod vlivem rozhodnutí nejvyšších orgánů
českého sportu o republikových centrech, neefektivní, z pohledu
našeho záměru vybudování krytého celoročně využitelného
sportoviště, neuspokojivé resp. negativní. To jsem Vám však již před
chvílí řekl.
Mohu proto i letos, ale jen s jistým malým stupněm uspokojení,
konstatovat, že i letos byla naplánovaná klubová činnost
zabezpečena. Byly uspořádány předpokládané sportovní akce, že naši
sportovci se zúčastňovali akcí pořádaných jinými organizátory. I v

sezóně 2014 bylo naše SCM druhým nejúspěšnějším centrem
v dráhové cyklistice v republice, hokejbalisté byli prvým celkem
v národní lize a oddíly karate, crosscountry či fullkontaktu získaly
řadu cenných vítězství v různých tuzemských i mezinárodních
prestižních soutěžích. Předsedové oddílů si své hodnocení přednesou
posléze sami. Z tohoto místa proto děkuji za dobrou a úspěšnou práci
sportovcům, trenérům a vedoucím týmů. Děkuji samozřejmě i
rodičům sportovců za jejich nenahraditelnou podporu.
Do blízké budoucnosti, resp. do konce roku 2015 je nutné, s ohledem
na nové znění NOZ, provést přeregistraci naší TJ. Aby se tak mohlo
stát je nezbytné co nejdříve rozhodnout o nových stanovách, resp. jak
koncipovat organizační strukturu TJ. Proto, ve smyslu znění
vzorových stanov, resp. to co je povinné ve stanovách jednoznačně
respektovat, doporučuje VV této VH navrhuje, aby se název naší TJ
neměnil a zůstal zachován, tedy byl nadále TJ KOVO, a byl doplněn
povinnou zkratkou z.s. ( což znamená zapsaný spolek). VV této VH
dále navrhuje, aby také zůstal zachován charakter právní subjektivity
TJ, to znamená, že nositelem právní subjektivity zůstává TJ a oddíly
zůstávají základním článkem TJ a že organizačně pouze odrážejí
rozdělení podle jejich sportovní činnosti, případně podle věku. VV se
také domnívá, že je vhodné, aby o zřízení, samozřejmě i o zrušení,
rovněž rozhodla VH, která také může stanovit bližší podmínky
fungování oddílů v rámci TJ. Takže pokud je schopna dnešní VH se
již dnes rozhodnout a tyto základní premisy akceptovat, pak již může
VV připravit návrh nových stanov pro příští VH, což osobně vidím
v horizontu únor-březen 2015. Což je ještě přiměřený termín
pro jejich schválení a následnou registraci našeho spolku, resp. nově
„zapsání spolku u soudu“, a to je nezbytné provést, a to rigorózně
úspěšně, do 31.12.2015.
Na závěr mi ještě dovolte, jak se podle mého sluší, veřejně
poděkovat, jak mým kolegům a kolegyni z VV, tak dámám ze
sekretariátu, pí Blahoutové a pí Svobodové, za dosud vždy spolehlivě
i dobře odvedenou práci.
Děkuji za pozornost.
V Praze dne 2.12.2014

Ing. Zdeněk Lněnička, předseda TJ

