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 Na VH SPARTAK TRUTNOV,z.s., která se konala 27.06.2019 od 17.00 hod. v salonku Hotelu Patria, Náchodská 
358, 541 01 Trutnov. Bylo pozváno celkem 14 zástupců oddílů. Jednání se zúčastnilo 13 delegátů, což je 92,85 % z 
pozvaných delegátů. VH je usnášeníschopná. 
 
Přítomni: členové VV SPARTAK TRUTNOV,z.s. :  
předseda ST :   Ing. Libor Hurdálek 
členové VV:   Michal Rotter, Daniel Tamchyna  
členové kontrolní komise: Ludmila Oravcová, Sofie Pryclová, Eva Mináriková - omluvena  
zástupci oddílů:  viz. prezenční listina 
 
Valná hromada SPARTAK TRUTNOV,z.s. : 
Bere na vědomí : 
 

1. Termín vyúčtování, označení dokladů a evidenci jednotlivých dotací a grantů z města Trutnova, KHK a MŠMT 
a to v kooperaci s účetní firmou a to dle instrukcí účetní firmy. 

2. Výstup z protokolu O VÝSLEDKU VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY NA MÍSTĚ č. 20/2018 VSK a informaci od 
předsedy organizace o průběhu a výsledku kontroly viz. 9 VV - 2019 

3. Vyúčtování a proplácení dokladů za rok 2019 bude akceptováno nejpozději do 10.2.2020. Doklady musí mít 
náležitosti daňového dokladu. V případě, že doklady budou využity na vyúčtování dotačních programů musí 
být označeny dle jejich příslušnosti a poslední termín bude akceptován dle instrukcí účetní firmy pro 
SPARTAK TRUTNOV, z.s. . Platby nad 40  000 Kč musí být vždy provedeny bankovním převodem. 

4. Nutnost používání log KHK, města Trutnova a partnerů ST na akcích, vyvěšení reklamních bannerů mateřské 
organizace. Doporučení používat loga partnerů organizace. 

5. Uzavření smlouvy s novou účetní firmou Erna Fuksová s.r.o. 
 
Schvaluje : 

1. Radka Horáka Mgr. zapisovatele a skrutátora VH   ( schváleno - 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo) 
2. Schválení VZ 2018 SPARTAK TRUTNOV,z.s.    ( schváleno – 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel ) 
3. Schválení účetní závěrky 2018, výkaz zisku a ztrát , rozvaha a výsledek hospodaření 2018 v předložené 

podobě        ( schváleno – 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel ) 
4. Schválení přerozdělení finančních prostředků dle návrhu VV ze dne  25.06.2019 dle přílohy č.1 zápisu VV 

         ( schváleno – 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel ) 
 
Různé a diskuze : 

 Radek Horák informoval přítomné o účasti oddílů SPARTAKU na akci "Rozhýbejme Trutnov" konané 2.9.2019 
od 15:00 - 17:00 hod. na trutnovských sportovištích a možnou spolupráci při organizaci na charitativním 
běhu.  

 Libor Hurdálek poděkoval všem členům, vedoucím klubů a výboru SPARTAK TRUTNOV, z.s. za dosavadní 
sportovní a organizační činnost. Konstatoval, že SPARTAK zaznamenal od svého vzniku výrazný rozvoj. Kluby 
SPARTAKU pravidelně pořádají významné akce a svou pravidelnou činností vytváří příležitosti pro sportovní 
vyžití a rozvoj zájemců v oblasti od zájmového až po vrcholový sport nadnárodní úrovně. Potěšující je 
především i věkový rozsah a to od dětí předškolního věku až po seniory pozdního důchodového věku. 
SPARTAK se postupně propracoval mezi významné sportovní spolky Trutnovska, což dokládá i zařazení 
několika členů do seznamu sportovních cen města Trutnova za rok 2018. 

 Ludmila Oravcová zve všechny na Trutnovský Korbel 7.3.2020 - gymnastický dvojboj 

 Daniel Tamchyna zve všechny na "Vlčka Trails 7" - 31.8.2019  
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VH byla ukončena předsedou SPARTAK TRUTNOV,z.s. v 18:15 hod. po schválení tohoto usnesení poměrem 13   
pro, 0  proti, 0  se zdrželi hlasování. 
 

V Trutnově dne 27.06.2019           Zapsal: Radek Horák Mgr. 
 

 
 ...................................  ...........................................  ......................................... 
    Libor Hurdálek Ing.   Daniel Tamchyna - člen VV    Michal Rotter - člen VV 
         předseda 
 
 
Příloha: Prezenční listina 
 
Plná moc k zastupování na VH: 
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