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Zápis z Valné hromady HC Hostivař 

konané dne 1. 12. 2016 v salonku restaurace Pod Hrází 

1) Zahájení: Valná hromada HC Hostivař byla zahájena presidentem klubu panem Kemrem 

v 19:00. 

2) Valná hromada zvolila pracovní předsednictvo ve složení: Antonín Kemr, Ing. Miroslav 

Smolík, Ing. Ivan Kopecký, Josef Průcha, Ing. Michal Dudák, Václav Průcha.  

Pro: 43, Zdržel: 2, Proti 1   

3) Volba komisí: 

Dále byla zvolena návrhová komise ve složení Ing. Kopecký, Ing. Smolík 

Pro: 45, Zdržel se: 1, Proti 0 

Volební a mandátová komise ve složení Václav Průcha, Jakub Landa. 

Pro: všichni, Zdržel: 0, Proti 0 

Mandátová komise konstatovala, že je přítomno 46 členů s hlasem rozhodujícím z celkového 

počtu 87 a valná hromada je usnášeníschopná. 

4) Schválení programu: Valná hromada schválila program valné hromady jednomyslně. 

Pro: všichni, Zdržel: 0, Proti 0 

5) Zpráva o hospodaření za rok 2014/2015: Pan Josef Průcha přenesl zprávu o hospodaření 

klubu za rok 2015 a informace o průběhu hospodaření v roce 2016. 

Pro: všichni, Zdržel: 0, Proti 0 

6) President klubu pan Antonín Kemr přednesl zprávu o činnosti za rok 2015 a částečně 

2016.  

Pro: všichni, Zdržel: 0, Proti 0 

7) Pan Jan Glinyarczik přednesl zprávu kontrolní a revizní komise (dozorčí rady) za rok 

2015 a částečně 2016.  

Pro: všichni, Zdržel: 0, Proti 0 

8) Návrh na změnu stanov.  

Hlavní body změny: 

Změna názvu z občanského sdružení na Hockey Club Hostivař zapsaný spolek (bod I.2.). 

Změna článku VII bodu 5 o usnášeníschopnosti valné hromady takto: 

5. Valná hromada je usnášení schopná tehdy, je-li přítomen nadpoloviční počet řádných 

členů klubu (spolku) s právem hlasovacím. 
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6. Není-li valná hromada do jedné hodiny od jejího zahájení schopná usnášení, koná se 

po uplynutí této lhůty mimořádná valná hromada se stejným programem, pokud je 

přítomno alespoň 20 % členů klubu (spolku) s právem hlasovacím. 

7. Pokud není splněna ani podmínka pro konání takové mimořádné valné hromady, svolá 

předseda výboru do 30 dnů další mimořádnou valnou hromadu se stejným programem 

jako řádná valná hromada. Tato mimořádná valná hromada je usnášení schopná, je-li 

přítomno alespoň 20 členů klubu (spolku) s právem hlasovacím. 

Pro: všichni, Zdržel: 0, Proti 0  

9) Návrh na úpravu členských příspěvků 

Pan Kemr navrhl zvýšení příspěvků a přednesením návrhu a argumentů pověřil hospodáře 

klubu Josefa Průchu. 

Tabulka 1: Příspěvky 

Kategorie Současné Navrhované Nárůst 

U7 820 1 220 400 

U9 1 550 2 550 1000 

přípravka 1 550 2 550 1000 

žactvo 1 550 2 550 1000 

dorost 2 050 3 050 1000 

dospělí 2 550 3 550 1000 

ostatní 300 500 200 

 

Argumenty: Toto navýšení přinese do klubové pokladny peníze, které umožní pokrýt veškeré 

náklady na činnost klubu z vlastních zdrojů i v případě, že se nepodaří získat svazovou dotaci 

na provoz, která není nároková a jejíž výši dopředu neznáme. Navíc za současné situace nemá 

klub žádné finanční prostředky v rezervě na pokrytí mimořádných výdajů (pro případ havárií 

apod.) Případné ušetřené peníze se použijí na údržbu a rozvoj našeho sportovního areálu. 

Finanční situace klubu ani po zvýšení příjmů neumožní proplácení cestovného na zápasy. 

Diskuze k tomuto návrhu: 

Petra Brabcová: Byla by možná sleva na příspěvcích pro druhého a dalšího sourozence? 

J. Průcha: Toto bylo zrušeno na jedné z předchozích valných hromad. Výbor může 

v důvodných případech rozhodnout o rozložení platby na dvě části. 

Lenka Brtvová a Petra Brabcová: Možnost rozložit na dvě splátky?  



3 
 

J. Průcha: Toto není žádoucí, klub v první půlce roku musí hospodařit s vlastními zdroji, 

veškeré dotace jsou nám připisovány na účet až v druhém pololetí. Tímto způsobem bychom 

vybrali k 31.3. ještě méně peněz,než je obvyklé a mohli bychom se dostat do potíží. 

Lucie Andrášková: Návrh úhrady původní výše příspěvků do 31.3. a navýšenou část do 30.6. 

  

A) Hlasování o navýšení příspěvků v podobě navržené Josefem Průchou: 

Pro: 30, Zdrželi se: 2, Proti 14 

B) Návrh změny splatnosti příspěvků podle Lucie Andráškové: 

Pro: 30, Zdrželo se: 16, Proti 0 

  

10) Přestávka 

 

11) Volba presidenta, vicepresidenta, členů výboru a dozorčí rady 

A) President 

Antonín Kemr, Pro: 45, Zdržel se: 1, Proti 0 

B) Vicepresident 

Ing. Miroslav Smolík, Pro: 45, Zdržel se: 1, Proti 0 

C) Členové výboru – valná hromada odsouhlasila, že není nutno hlasovat jednotlivě a 

hlasovalo se o celé kandidátce najednou 

Jakub Landa 

Ing. Ivan Kopecký 

Josef Průcha 

Václav Průcha 

Ing. Lucie Andrášková 

Libor Hlaváč 

Tomáš Pauer 

Pro: 39, Zdrželi se: 7, Proti 0  

D) Dozorčí rada - valná hromada odsouhlasila, že není nutno hlasovat jednotlivě a hlasovalo 

se o celé kandidátce najednou. 
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Michal Dudák 

Filip Vymyslický 

Petr Klouzal 

Pro: 45, Zdržel se: 1, Proti 0  

12) Diskuze: 

1. Václav Průcha – Navrhl povinnou pracovní povinnost pro členy klubu ve věku od 16ti 

do 30ti let (starší mají již odpracováno či starosti s rodinami) – 4 hodiny za jarní a 4 

hodiny za podzimní část venkovní sezóny. V bohaté diskuzi byl původní návrh sankcí 

za neplnění této povinnosti zmírněn na povinnost transparentního zveřejnění 

odpracovaných hodin jednotlivých členů na webových stránkách klubu. Valná 

hromada pověřuje výbor HCH vypracováním návrhu této vnitřní normy klubu.  

Pro: 41, Zdržel: 0, Proti 5 

2. Tomáš Pauer – Stav s kustody v relaci na nedostatečné kropení hřiště. Pan Kemr 

informoval o novém kustodovi panu Karasovi, bývalém hráči HCH. Vzhledem 

k jedinému kandidátovi bude v blízké budoucnosti pan Karas kontaktován. Dále byly 

uvedeny informace o rekonstrukci systému kropení, která byla z velké většiny pokryta 

z grantu od MČ Praha 15. 

3. Pan Kemr: Nebude již nadále působit jako organizační pracovník – hledá se nový 

kandidát od jara 2017. 

4. V březnu či dubnu bude svolána další valná hromada, která musí schválit hospodaření 

za uplynulý rok z důvodu nutnosti dokládat schválené výroční zprávy při žádostech o 

granty. 

5. Osvětlení od firmy Exx – intenzita naprojektovaného osvětlení od této firmy byla 

nedostatečná, navíc náklady na tento projekt se odhadují na 4 mil. Kč s nutnou 

spoluúčastí klubu ve výši cca 1 mil. Kč, které stejně klub nemá. 

6. J. Průcha: Příští schůze výboru, kde se sejde nové vedení, se bude konat 14.12. 

Zároveň proběhne výplata trenérů. 

7. Lenka Holubcová – Informovala přítomné o budoucím rozvoji okolních pozemků: 

cyklostezka kolem šaten a plán na zastavení louky novou bytovou výstavbou mezi 

Parkem Hostivař a Botičem.  

Konec diskuze. 

13) Návrh usnesení valné hromady přednesl Ing. Kopecký (viz příloha) 

Tento návrh usnesení byl odsouhlasen jednomyslně. 

 

V Praze dne 1.12.2016 

Zapsal Michal Dudák 


