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RUGBY CLUB TATRA SMÍCHOV, z. s. 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 

KONANÉ DNE  

16. června 2020 

 

Místo konání: klubovna RC Tatra Smíchov, FCC rugby arena, Smrčinská ulice, Praha 5, 

Smíchov, 150 00 

Řízením průběhu Valné hromady pověřen: MVDr. Antonín Rubáš 

 

Účast na Valné hromadě při zahájení:  

 - přítomno (viz. prezenční listina, přiložené plné moci) : 75 

 - celkový počet členů s hlasem rozhodujícím  : 184 

 - procentuální účast       : 40,76% 

Na základě účasti členů s hlasem rozhodujícím byla Valná hromada shledána 

v plánovaném čase jejího zahájení jako usnášeníschopná.  

 

Program Valné hromady: 

1) Zpráva Výkonného výboru o jeho činnosti a plnění závazků RC 

2) Zpráva prezidenta klubu k hospodářským výsledkům roku 2019  

3) Zpráva Kontrolní komise 

4) Schválení hospodářských výsledků roku 2019 

5) Schválení rozpočtu na rok 2020 

6) Informace sportovního ředitele o sportovní činnosti  

7) Informace o provozu a rozvoji areálů 

8) Odstoupení člena VV a volba člena VV 

9) Volba člena kontrolní komise; 

10) Diskuse 

 

Člen Výkonného výboru Antonín Rubáš, který byl pověřen řízením průběhu Valné hromady, 

zahájil Valnou hromadu v 18:10 a přivítal zúčastněné. Konstatoval, že Valná hromada byla 

svolána Výkonným výborem pozvánkou ze dne 15. 5. 2020 jejím vyvěšením a rozesláním. 

Prohlásil, že Valná hromada je usnášeníschopná, když je přítomno osobně nebo v zastoupení 
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75 členů z celkem 184 tedy více než jedna třetina členů s hlasem rozhodujícím (viz. příloha  

č. 1 Prezenční listina a plné moci). Dále přítomným sdělil, že byl Výkonným výborem pověřen 

řízením Valné hromady a dal hlasovat o svém zvolení řídícím Valné hromady: 

Usnesení: 

Valná hromada volí řídícím Valné hromady Antonína Rubáše. 

 PŘÍTOMNO   : 75 

PRO    : 74 

 PROTI    : 0 

 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 1 

 

Poté řídící schůze přednesl program Valné hromady. 

 

1) Prezident Roman Rygl přednesl zprávu o celoroční činnosti Výkonného výboru v roce 

2019. Roman Rygl přednesl zprávu o stavu hřiště a nájemní smlouvy pro spodní hřiště. 

Zmínil také stav horního hřiště a jeho pronájmu. 

 

2) Prezident Roman Rygl přednesl zprávu k hospodářskému výsledku klubu za rok 2019 

- rozvaha, výsledovka, přiznání daně DPPO.  

 

3) Prezident Roman Rygl přednesl návrh rozpočtu 2020 s vysvětlením jednotlivých 

položek. Řídící schůze poté zahájil hlasování o návrhu rozpočtu pro rok 2020, který 

byl předložen Valné hromadě ke schválení. 

Usnesení: 

Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2020 předložený Výkonným výborem. 

PŘÍTOMNO   : 86 

PRO    : 86 

 PROTI    : 0 

 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0 

 

4) Sportovní ředitel a člen Výkonného výboru Filip Vacek přečetl zprávu sportovního 

ředitele, kde seznámil všechny přítomné s průběhem soutěží jednotlivých kategorií. 
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Zmínil také vysoký počet našich hráčů v reprezentaci a jejich úspěchy. Podrobná 

zpráva sportovního ředitele je přílohou tohoto zápisu. 

 

5) Člen Kontrolní komise Jan Čiverný přednesl zprávu Kontrolní komise, ve které 

zhodnotil výsledky hospodaření roku 2019 a návrh rozpočtu 2020. Kontrolní komise 

doporučila Valné hromadě schválit výsledky roku 2019 a návrh rozpočtu 2020. 

 

6) Řídící schůze poté zahájil hlasování o hospodářských výsledcích roku 2019, které byly 

předloženy Valné hromadě ke schválení. 

Usnesení: 

Valná hromada schvaluje hospodářské výsledky roku 2019 (rozvahu, výsledovku). 

PŘÍTOMNO   : 92 

PRO    : 92 

 PROTI    : 0 

 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0 

Valná hromada schválila hospodářské výsledky roku 2019 bez připomínek. 

 

7) Člen Výkonného výboru Iva Riegertová informovala o průběhu rekonstrukcí a údržbě 

areálů a plánovaných projektech 

 

8) Odstoupení člena VV a volba člena VV 

Odstupující členové: Ondřej Surga, Šárka Žižková, Milan Černý 

 

Navržení členové: Milan Haitman, Jiří Černý, Robert Šimák 

Řídící schůze poté zahájil hlasování o souhlasu odstoupení zmiňovaných členů z VV. 

Usnesení: 

Valná hromada bere na vědomí odstoupení Ondřeje Surgy, Šárky Žižkové, Milana 

Černého z Výkonného výboru a schvaluje zánik jejich funkce k 16.6.2020. 

PŘÍTOMNO   : 92 

PRO    : 92 

 PROTI    : 0 

 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 0 
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Řídící schůze poté zahájil hlasování o volbě nově navrhovaných členů VV. 

Usnesení: 

Valná hromada schvaluje zvolení Milana Haitmana, Jiřího Černého, Roberta Šimáka do 

Výkonného výboru s okamžitou platností. 

PŘÍTOMNO   : 92 

PRO    : 89 

 PROTI    : 0 

 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 3 

 

9) Volba člena kontrolní komise 

Navržený člen kontrolní komise Ondřej Loučka 

Řídící schůze poté zahájil hlasování o volbě nově navrženého člena kontrolní komise. 

Usnesení: 

Valná hromada schvaluje Ondřeje Loučku jako člena kontrolní komise. 

PŘÍTOMNO   : 92 

PRO    : 91 

 PROTI    : 0 

 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ : 1 

 

10)  Řídící Valné hromady vyzval členy k diskuzi a připomínkám.  

 

11) Řídící Valné hromady poděkoval přítomným za účast a Valnou hromadu Rugby Clubu 

Tatry Smíchov ukončil v 19:30 hodin. 

 

Přílohy: 

č. 1 Prezenční listina a plné moci 

č.2. Zpráva sportovního ředitele 

 

Zápis vyhotovila dne: 24.6.2020  Petra Vacková  

Za správnost vyhotovení:   Roman Rygl, prezident  

     Mgr. Filip Vacek, člen VV  


