Vážení přátelé,
následující sled událostí vedl ve svém důsledku k tomu, že rekonstrukce strančických kurtů nebude
dokončena před začátkem letní herní sezóny, oddílu po ní zůstane dluh minimálně 100.000,- a u čtyřech
našich členů hrozí vyloučení nejen z tenisového oddílu, ale i z České obce sokolské.
O rekonstrukci povrchu bylo v oddíle uvažováno dlouhodobě už od roku 2006. Na konci loňského roku po
analýze hospodaření oddílu a sestavení předběžného rozpočtu rekonstrukce rozhodl Výbor oddílu, že v případě
schválení záměru rekonstrukce členy oddílu, může být rekonstrukce zahájena a to z pouze vlastních zdrojů
oddílu (bez jakýchkoli mimořádných příspěvků naší Tělocvičné jednoty) a dokončena před zahájením letní herní
sezóny, tedy do 30.4.2016.
14.-28.11.2015 – Schůze výboru TO – hledání nejlepší varianty rekonstrukce kurtů. Pátý člen Výboru, starosta
obce, J. Šindelář prosazuje svépomocnou verzi rekonstrukce s využitím recyklátu z v obci bourané Stýblovky a
co nejrychlejší zahájení rekonstrukce. Ostatní čtyři členové Výboru jsou proti použití recyklátu a prosazují
způsob provedení rekonstrukce částečně svépomocí, avšak zhotovení škvárového podkladu a antukového krytu
odbornou renomovanou firmou.
11.12.2015 – Na základě svolání mimořádné brigády vedoucím oddílu V. Bočkem, z iniciativy J. Šindeláře a L.
Krále, si oddíl rychlou dotazníkovou akcí, aby nebyl obviněn ze svévolného jednání, schválil (23 pro, 2 proti)
rekonstrukci provedenou z větší části dodavatelsky.
12.12.2015 – Zahájení brigád na rekonstrukci skrývkou antuky.
29.12.2015 – Dokončena skrývka antuky – kurt je připraven k předání dodavateli k nivelaci a vyměření pro
instalaci odtokových žlabů. Do brigád se aktivně zapojilo 32 členů, hostů i rodičů včetně J. Šindeláře a L. Krále.
30.12.2015 – J. Strnad spolu s J. Šindelářem podávají k Revizní komisi TJ žádost o prověření účetnictví TO
v letech 2013 – 2015. Pod žádost se podepsalo ještě osm dalších členů oddílu.
4.1.2016 – Nespokojená skupina členů oddílu navštíví schůzi Výboru TJ, kde referuje o zahájení rekonstrukce
kurtů bez vědomí TJ. Výsledkem schůze je okamžité zrušení Výboru TO Výborem TJ a požadavek na převedení
veškerých finančních prostředků oddílu na účet TJ (cca 315.000,- našetřených z příspěvků, dotací obce,
pronájmů, atd.).
14.1.2016 – Výboru TO se podaří po opakovaných urgencích sjednat krátkou schůzku členů Výboru TO se
starostkou TJ a předat podklady k rekonstrukci (Zprávu k rekonstrukci obsahující důvody výběru způsobu
rekonstrukce, orientační výkres, předběžný rozpočet, způsob financování, časový harmonogram prací, nabídky
dalších dodavatelů a Návrh smlouvy o dílo od fy SIBERA SYSTEM).
20.1.2016 – Ve svém usnesením ze schůze Výbor TJ sice odvolá neoprávněné zrušení Výboru TO, ale prohlásí
rekonstrukci tenisových kurtů za zásadní otázku hospodaření jednoty (přestože je financována výhradně
z peněz TO), odebírá Výboru oddílu veškeré kompetence v jednání o rekonstrukci a trvá na převodu oddílových
financí na účet TJ.
31.1.2016 - L. Král a J. Šindelář zve všechny členy oddílu na schůzku do Sokolovny 11.2.2016, kde představí
vlastní svépomocnou rekonstrukci. 9.2.2016 pak posílá starostka TJ členům oddílu e-mail, ve kterém prohlašuje
tuto akci za iniciativu TJ.
11.2.2016 – L. Král prezentuje svépomocný projekt. Projekt vedení TO byl zveřejněný od 12/2015 na webových
stránkách oddílu. Projekt L. Krále zůstal pro členy TO tajemstvím až do této schůzky. Starostka TJ uvádí, že
dobrovolné půjčky členů TO, kterými měl být vykryt schodek rozpočtu rekonstrukce (cca 70 tis.) nejsou možné a
případný sponzorský dar nemusí TJ přijmout. Tím v podstatě znemožnila dofinancování projektu rekonstrukce,
tak jak byl schválený členy oddílu.

14.2.2016 – Členské schůze TO se zúčastní 28 ze 37 členů. Projekt předložený Výborem TO, doplněný o
připomínky nespokojené skupiny členů, s celkovým rozpočtem 440.000,- a hlavním dodavatelem SIBERA
SYSTEM je opět schválen (22 pro, 6 se zdrželo). Bylo odhlasováno, že finanční prostředky TO zůstanou na účtu
TO, přičemž k tomuto účtu má dispoziční práva i člen Výboru TJ. Členové výboru TO byli hlasováním (20 pro, 8
se zdrželo) pověřeni jednat s vedením TJ ohledně rekonstrukce kurtů.
16.2.2016 – Schůze na župě ke konsolidaci vztahů mezi TJ a TO. Výsledkem je doporučení župy, aby v případě
nezatížení rozpočtu TJ, přenechalo vedení TJ přípravu a průběh rekonstrukce tenisovému oddílu, přičemž jako
dodavatele jednoznačně doporučila SIBERA SYSTEM. Výbor TO žádá vedení TJ o schůzku v co nejkratším
termínu k vyřešení situace.
17.2.2016 – Bez ohledu na závěry schůze na župě, posílá Výbor TJ vedení oddílu usnesení ze své schůze, kam
nebyl Výbor TO přizván, představuje rozpočet své vlastní rekonstrukce, bez uvedení dodavatele, způsobu jeho
výběru, termínů dodání, odpovědné osoby a rozpočtem o cca 40.000,- vyšší než projekt TO. Ke krytí schodku
počítá s příspěvkem 100.000,- od obecního úřadu, později schváleným ve formě bezúročné půjčky. Současně
vyzvala starostka TJ vedení TO, aby upustilo od veškerých aktivit vedoucích ke sponzorským darům, které
vedení TO zajistilo místo přislíbených půjček členů.
6.3.2016 – Na členské schůzi TO, přes podporu většiny členů, vedení TO rezignuje a to z důvodů zklidnění
situace především ve vztahu k TJ. Je zvolen nový tříčlenný Výbor TO.
7.3.2016 – Čtyři členové, nyní už bývalého Výboru TO, obdrží doporučené dopisy, kterými jsou zváni na schůzi
Výboru TJ dne 24.3., na níž se bude projednávat jejich vyloučení z tělocvičné jednoty. Jedná se o Václava Bočka,
Davida Budského, Oldřicha Trejbala a Olgu Kudrnovou. J. Šindelář, starosta obce a pátý člen bývalého výboru
TO, který byl hlavním iniciátorem rekonstrukce, je z vylučování vyňat, protože podal návrh na prověření
účetnictví oddílu. Po vyžádání zdůvodnění obdrželi pozvaní členové TO vyjádření kontrolní komise TJ. Z kontroly
hospodaření není patrné, že došlo k nějakému pochybení. Druhá část závěrů kontrolní komise se týká
pochybení výboru TO v přípravě a provádění rekonstrukce, které je v této zprávě téměř kriminalizováno a je
zcela v rozporu se závěry jednání na sokolské župě.
21.3.2016 – Od 4.1.2016, pokusem o zrušení Výboru TO, fakticky převzala TJ vedení rekonstrukce. Až do dnešní
schůzky s panem Schmidem, však TJ žádný konkrétní projekt nepředstavila. V tuto chvíli je už jisté, že
rekonstrukce nebude dokončena, jak bylo plánováno do 30.4., bude dražší a ještě po ní zůstane dluh. Na jaře
tedy nebude na čem hrát, kde trénovat děti, čtyři závodní družstva nebudou mít domácí dvorce.
Tak se může stát, že se nespokojené skupině členů, která dala přednost řešení nejasností raději s Výborem TJ
místo Výboru a členy TO, skutečně podaří zbavit se „nepohodlných“ osob. S nimi totiž mohou odejít i další
členové a děti.
NAPROSTÁ VĚTŠINA ČLENŮ TO NESOUHLASÍ S NÁVRHEM NA VYLOUČENÍ ČLENŮ BÝVALÉHO VÝBORU TO Z TJ.
JEDNÁ SE O DLOUHOLETÉ ČLENY, KTERÝCH SI VELMI VÁŽÍME ZA JEJICH PRÁCI, KTEROU PRO TENISOVÝ ODDÍL VYKONALI A STÁLE
VYKONÁVAJÍ.
JEJICH VYLOUČENÍ BY ZPŮSOBILO ODCHOD DALŠÍCH ČLENŮ TENISOVÉHO ODDÍLU.
K VYLOUČENÍ TĚCHTO ČLENŮ VÝBOR TJ SOKOL STRANČICE NEPŘEDLOŽIL DOSTATEČNÉ DŮVODY, NAOPAK JEDNAL V ROZPORU
S DOPORUČENÍM PŘEDSEDNICTVA SOKOLSKÉ ŽUPY.
Díky tomu, že Výbor v tomto složení zcela transparentně uveřejňoval všechny dokumenty, zápisy i rozhodnutí
na webových stránkách oddílu, můžete si přečíst všechny podrobnosti nebo si ověřit výše uvedené informace,
zde pro přehlednost zestručněné.
http://tenis-strancice2.webnode.cz/aktuality2/

