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Tělocvi čná jednota Sokol Šternberk v roce 2015 
Na minulé valné hromadě konané 27.3.2015 bylo místostarostou jednoty br. Ivanem 
Počem oznámena dlouhodobá nepřítomnost stávajícího starosty jednoty br. Pavla 
Pospíšila z osobních a zdravotních důvodů. Vedení jednoty převzal v souladu se 
stanovami ČOS místostarosta v plném rozsahu. Písemné právní jednání a úkony pak 
byly činěny a podepisovány společně s jednatelem br. Milanem Dudou jako druhým 
statutárním zástupcem, případně s dalším pověřeným členem výboru jednoty dle stanov 
ČOS. 
 
Nepřítomnost starosty br. Pavla Pospíšila pak trvala po celou dobu od uvedené minulé 
valné hromady po další dnešní valnou hromadu v roce 2016. Br. starosta tak byl nadále 
formálně v čele jednoty, ale funkci pro svou nepřítomnost nemohl vykonávat. 
 
 
Složení hlavního výboru 
Mezi valnými hromadami řídil jednotu hlavní výbor, který se v roce 2015 scházel 
zpravidla každé první pondělí v měsíci, z jednání byl pořizován písemný zápis. Hlavní 
výbor pracoval ve složení: Ivan Poč – místostarosta, Milan Duda – jednatel, Romana 
Petřeková – hospodářka, Helena Zemánková – vzdělavatelka, Jana Šitavancová – 
náčelnice, Helena Gottwaldová – předsedkyně odboru sportu a členové výboru Jiří 
Zemánek a Zbyněk Kryl.  
Hlavní výbor uzavřel v roce 2015 celkem 43 smluv s jinými organizacemi, z toho 14 na 
různé dotační tituly s městem Šternberk, krajem Olomouc, ČOS, Župou a ČVS ve výši 
přibližně 4,16 mil. korun, 5 smluv na pronájem nebytových prostor (sokolovny, fitness, 
tenisové kurty) za cca 0,23 mil. korun, 15 smluv na reklamní služby za cca 1,48 mil. 
korun pro volejbal ženy, volejbal muži a sportovní gymnastiku a 1 darovací smlouvu na 
materiál s ČGF za cca 30 tis. korun. Ostatní smlouvy se týkaly drobných pronájmů a 
služeb.  
 
 Členská základna 
Jednatel ve spolupráci s vedoucími oddílů a složek průběžně zpracovával aktuální 
seznam členů jednoty se stavem k 31.12.2015. Členská základna naší jednoty 
k uvedenému datu činí 379 členů (73 mužů, 63 žen, 7 dorostenců, 32 dorostenek, 84 
žáků a 120 žaček) zaregistrovaných do 11 oddílů a složek (Aikido, judo, karate, 
motokros, sportovní gymnastika, stolní tenis, šerm, volejbal muži, volejbal ženy, 
všestranost –starší ženy, všestranost – míčové hry. V tomto počtu není evidována 
všestrannost – cvičení rodičů a dětí jako pomyslná 12. složka. Ve srovnání s rokem 
2014 došlo k nárůstu členské základny za jednotu o cca 14% a to zejména v kategorii 
mládeže, což je potěšující. Nejvyšší nárůst zaznamenal oddíl SG o 44%, následován 



oddílem AIKIDO o 36% členů. Ale i menší oddíly jako šerm a judo zaznamenaly 
přírůstek členů. 
Na druhou stranu ukončily činnost oddíly capoeira a olympijský šplh pro nedostatek 
členů.  
Nejpočetnějším oddílem zůstává Volejbal ženy se 113 členy, následován SG se 108 
členy, třetí příčku obsadilo Aikido se 59 členy evidovaných ke konci roku 2015. Po 
uzavření EE za rok 2015 nastal ještě mírný nárůst členu oddílu volejbalu ženy a byl 
revitalizován oddíl karate, kde právě probíhá registrace nových členů do Sokola. 
 
Cíle jednoty  
Naším současným úkolem je podpora činnosti všech 11 oddílů a složek v naší jednotě, 
zabezpečení účasti členů na sportovních akcích, propagace výkonnostního sportu 
Olomouckého kraje na mistrovstvích České republiky a na dalších soutěžích po celé 
republice. Je nutné podporovat sportovní oddíly při zabezpečování soustředění, 
pořádání sportovních akcí včetně materiálního, technického zabezpečení a odměn 
rozhodčím i při pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí.  
 
Prioritně je třeba podporovat prvoligový volejbalový klub žen ve Šternberku, který 
navázal na dlouholetou vysokou prestiž a úroveň v období let 1993 – 1996, kdy klub 
získal prestižní postavení v domácí ligové soutěži, ale především zajistil vysokou kvalitu 
v mládežnických soutěžích a tím i důstojnou reprezentaci města a kraje v rámci České 
Republiky. Jako druhý prioritní oddíl je Sportovní gymnastika, který dlouhodobě 
vychovává přední závodníky v žákovských kategoriích a obsazuje medailová místa 
v přeborech ČR jak v jednotlivcích, tak v družstvech. 
 
Nedílnou součástí Sokola jsou složky všestrannosti, které zajišťují cvičení pro širokou 
veřejnost v našem případě pro starší ženy a Rodiče a děti. Složkou všestrannosti se 
nově staly tzv. míčové hry (dříve rekreační volejbal) kde nachází další sportovní vyžití ti 
členové, kteří se již nechtějí věnovat výkonnostnímu sportu. I tyto složky je nutno 
podporovat a zajišťovat jejich další rozvoj. 
 
 
Stavební činnost a údržba budovy sokolovny a venkovního areál u  
 
V roce 2015 byla dokončena oprava havarijního stavu římsy na čelní a zadní straně 
budovy, opraveny poškozené sokly venkovní fasády a odstraněny revizní závady na 
technologickém zázemí budovy 
 
Pravidelným úklidem a běžnou údržbou se zajistili odpovídající hygienické podmínky 
pro cvičení, dostatek teplé vody, vytápění v zimním období.  
Provedením revizí technického zázemí a odstraněním závad se zajistilo bezpečné 
provozování plynové kotelny včetně opravy kotlů a nové nastavení tepelného režimu za 
účelem udržet dostatečnou tepelnou pohodu a udržet spotřebu topného plynu na 
rozumné úrovni, než dojde k celkové rekonstrukci kotelny.  
Údržbou venkovního areálu se dosáhlo odpovídajícího jednak estetického vzhledu a 
jednak dobrého funkčního stavu kurtů na tenis a volejbal. 
Opravou soklu, venkovních omítek a říms se obnovil původní stav a odstranil se 
havarijní stav odpadávání římsy.  
Akce opravy poškozené venkovní fasády navázala na vlastními prostředky provedenou 
havarijní opravu západní římsy roce 2014 a vedla k obnovení původního stavu a 
historického vzhledu budovy na opravených stranách. Je předpoklad, že se bude 



pokračovat další etapou opravy na severní straně. Celkové náklady na neinvestiční 
opravu činili cca 0,25 mil. kč,- 
 
 
 
 
Pronájmy cvi čebních prostor 
Cena za pronájem velkého sálu sokolovny 200,- Kč/hod., sálu na stolní tenis činil 150,- 
Kč/hod. (pronájem jednoho stolu v hodinách pro veřejnost ve výši 40,- Kč/hod.), 
pronájem  judosálu  a volejbalového kurtu zůstal ve výši 100,- Kč/hod. Cvičební prostory 
v sokolovně v pracovních dnech v dopoledních hodinách využívaly zejména SOŠLaS 
učiliště,  městská policie, DDM, mateřská škola apod.  Sál pro stolní tenis využívali 
v dopoledních hodinách zejména senioři. Pronájmy byly hrazeny převodem, někteří 
nájemci hradili nájem u správce sokolovny, zpravidla za soboty a v neděle (malá 
kopaná, nohejbal, volejbal, florbal apod.). Oddíly se řídily podle rozvrhu hodin 
stanovených pro jednotlivá sportoviště. Vstup do budovy sokolovny je povolen 
registrovaným členům TJ Sokol Šternberk (pokud mají uhrazené příspěvky alespoň za 
rok 2015) v době tréninku oddílu uvedeného v rozvrhu hodin, dále osobám, využívajícím 
pronájem cvičebních prostor, doprovodu dětí (rodičům) a divákům. 
 
 
 
Rozpočet 
Celkový rozpočet naší organizace za rok 2015 činil cca 6.300.000,- Kč. Přesné výsledky 
hospodaření budou předloženy ve zprávě o hospodaření na této valné hromadě. Tyto 
výdaje jsou rozděleny na provozní výdaje cca 1.850.000,- Kč (energie - voda, plyn, 
elektr. energie), platy zaměstnanců (uklízečka), odměny správce, členům výboru a 
trenérům, ekonomky – účetní), služby týkající se provozu (telefonní poplatky, pošta, 
revize apod.), odpisy majetku a výdaje na činnost jednotlivých oddílů a složek – 
4.450.000,-. Finanční prostředky na provoz získáváme částečně z pronájmu cvičebních 
prostor učilištím, DDM, organizacím a soukromým osobám. Další finanční prostředky 
získáváme z podílu členských známek a z příspěvků na provoz, z grantů ČOS a 
sportovních svazů, dotačních titulů Města Šternberka, MŠMT, KrOlomouc a 
sponzorských darů právnických osob. Předpokládáme, že roce 2016 bude udržena 
podobná výše a struktura rozpočtu včetně zdrojů získávání finančních dotací a činnost 
a provoz areálu sokolovny.   
 
 
Investi ční záměr na rok 2016 
 
Na základě zpracovaného Investičního záměru – Sokolovna Šternberk (zpracovatel – 
Tomáš Uhlár, autorizovaný technik pro pozemní stavby), který obsahuje řešení 
stavebních úprav objektu Sokolovny jako celku, včetně okolního zázemí, sportovišť a 
technického vybavení areálu byla podána opětovně žádost o investiční dotaci z 
prostředků MŠMT na rok 2016 
 
Obsah investičního záměru: 

• Renovace a modernizace kotelny a ústředního vytápění 
• Stavební úpravy sociálního zázemí (wc, šatny a sprchy) v 1NP a ve 2NP. 



• Stavební úpravy tělocvičny, sálu na stolní tenis, atletické tělocvičny a sálu juda 
ve 3NP 

• Oprava stávajících tenisových kurtů 
• Oprava volejbalových hřišť 
• Venkovní úpravy - opěrná zídka a parkoviště 
• Využití volných ploch – zřízení minigolfu 
• Vegetační úpravy 

Rozpočet pro realizaci investi čního zám ěru – 15.032 024 Kč bez DPH 
V současné době probíhá vyhodnocovací řízení podaných žádostí. 
 
Příspěvky Města Šternberka a Župy Olomoucké 
Mimo vlastní příjmy z nájemného sportovišť a mimo příspěvků od sponzorů jsou 
významnými příjmy ve formě dotací od Města Šternberka a Župy Olomoucké. Proto 
jsme i na rok 2015 podali žádosti o dotace a granty na provoz a činnost. Na Město 
Šternberk jsme podali žádost o příspěvek na provoz sokolovny, na činnost v oblasti 
sportu a volného času a na pořádání sportovní akce pro veřejnost. Na Župu 
Olomouckou jsme podali žádosti o granty na činnost a provoz a opravy TV zařízení. 
V roce 2015 jsme získali příspěvek 180 tis. na „Město v pohybu“, 1 500 tis na činnost 
oddílů a složek a 550 tis na provoz areálu sokolovny. Z župy olomoucké jsme získali 
celkem 85 tis. kč na činnost a provoz a opravy TV. Tímto bych chtěl vyjádřit 
poděkování obou subjektům. 
 
Přehled nejvýznamn ějších sportovních akcí po řádaných v roce 2015 

 
 
 
 
Přesný název organizace 
Tělocviční jednota Sokol Šternberk  
Zahradní 23 
785 01 Šternberk 
IČO: 62 335 421 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Šternberk, č.ú. 1802845309/0800 
 
 
Zpracoval:                                      
Milan Duda, jednatel T.J. Sokol Šternberk                          16.1.2016                                                                                                                               

Název akce  
Extraliga - volejbal ženy 
Akademie Sokola 
Turnaj v malé kopané  
Šternberská strž - motokros 
Memoriál  Miloše Homoly 
Šermířský turnaj 
Mikulášký turnaj ve volejbale 
Štěpánský turnaj – stolní tenis 
Vánoční turnaj ve volejbale 
Město v pohybu 


