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Zápis ze schůze spolku „Za rozvoj Konské“ 

 Datum: 07.01.2023 
 Místo: Třinec – Konská 48, 739 61 Třinec 
 Autor: Taťána Sobelová Kokotková 
 Účast: přítomni: Tadeusz Czapla, Pavlína Skupieňová, Lukáš Kulla, Helena Kullová, , 

Taťána Sobelová Kokotková, David Konderla, Jana Šmatlavová. 
  

 

Program jednání, témata a usnesení: 

1) Úvodní slovo 
 
Přivítání předsedou Tadeuszem Czaplou, který nás seznámil s osnovou schůze. Obsah konající se 
schůze bude zahrnovat: souhrn roku 2022, stanovy spolku Za rozvoj Konské, finanční souhrn roku 
2022, výběr poroty pro soutěž o jednohubky, řízená diskuse (návrh plánů činnosti na rok 2023, 
rekonstrukce a změna prostorů klubovny, okolí školy, úkoly členské schůze plus podněty z pléna. 
Nakonec se bude konat přátelské posezení. Zároveň předseda připomněl, že se na stole u vánočního 
stromečku nachází prezenční listina (viz Příloha 1), formulář pro e-mailové adresy (viz Příloha 2) a 
členské příspěvky (viz Příloha 3), zápisy z loňského roku a finanční dokumenty. 
 
 
 

2) Souhrn činnosti spolku Za rozvoj Konské 
 
Na Tříkrálové schůzi, které se konala 05.02.2022, byla dohodnuta změna stanov spolku Za rozvoj 
Konské, byl představen plán práce na rok 2022. Zároveň byla Tříkrálová členská schůze volební, kdy 
byli opětovně zvoleni sedm staronových členů Výboru: Tadeusz Czapla, Pavlína Skupieňová, Lukáš 
Kulla, Helena Kullová, Taťána Sobelová Kokotková, David Konderla, Jana Šmatlavová.   
 
Během roku 2022 se konalo 5 schůzí členů Výboru. I přes dobu kovidovou se konalo nemálo akcí 
pořádaných spolkem.  
 
Dne 24.02.2022 Evropu zasáhla válka na východě. V Evropě se zvedla vlna solidarity a podpory. I 
spolku Za rozvoj Konské byl přednesen návrh občanů o ubytování vojenských uprchlíků z Ukrajiny 
v klubovně. Vzhledem ale k nedostatečnému hygienickému zázemí a vzdálenosti od centra města byl 
tento návrh jednohlasně členy Výboru zamítnut z důvodu nevyhovujících prostor pro ženy s dětmi.  
 
Dne 26.03.2022 se konal tradiční turnaj ve stolním tenise v pronajaté tělocvičně základní školy na 
Osůvkách.  
 
Dne 21.05.2022 pořádal spolek Za rozvoj Konské výlet do vojenské pevnosti Šance u Mostů u 
Jablunkova. Edukativní část, tj. komentovaná prohlídka, byla proplacena spolkem. Cestovné si hradil 
každý účastník výletu sám. Pořadatelem byl jmenován David Konderla. 
 
Dne 10.06.2022 se konala sousedská vaječina, kdy spolek Za rozvoj Konské poskytl zázemí klubovny. 
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Dne 28.09.2022 se konal tradiční turnaj v malé kopané. Vítězem se stal tým Osůvky United červeného 
kříže. 
 
Spolek Za rozvoj Konské vypomáhal v oblasti sportovní mimo jiné pronájmem klubovny pro cvičení žen 
či pořádal volejbalové cvičení v tělocvičně školy.  
 
Poslední úspěšnou, dnes již tradiční akci, bylo rozsvěcování vánočního stromečku u školy, pořádané 
SRPŠem, kterému spolek Za rozvoj Konské vypomáhal nejen finančně, ale i fyzicky.  
 
Spolek Za rozvoj v Konské však v roce 2022 řešil i negativní stránky: nekonaný turistický výšlap, 
neúspěšné zkrášlení klubovny, chybějící nástěnky, rekonstrukce elektroinstalace, závada na plynovém 
kotli či problém s odpadními nádobami a nepořádkem v okolí školy. 
 
Z provozní oblasti stojí za zmínku úspěšná žádost o grant Města Třince, kdy spolek obdržel dotaci na 
činnost v hodnotě 12.000,00 Kč a v okolí klubovny bylo otevřeno nové dětského hřiště.  
 
 
 

3) Právní změny spolku Za rozvoj Konské  
 
V roce 2022 byla odsouhlasena členskou schůzi změna stanov spolku z pragmatických důvodů. 
Jednalo se spíše o kosmetické úpravy. Byla posílena pozice předsedy spolku.   
Stanovy spolku – 2leté období 7členného Výboru. Nejvyšším statutárním orgánem je Členská schůze, 
dále předseda a až poté Výbor spolku. Tato menší reorganizace zjednoduší administrativní řešení. 
Stanovy jsou k nahlédnutí na www-stránkách spolku nebo v obchodním rejstříku.  
 
Letos nás čeká opět menší změna, a to digitalizace – během tří měsíců bude spolku zřízena datová 
schránka.  
 
 
 

4) Finance spolku Za rozvoj v Konské 
 
Spolek Za rozvoj Konské pořádal v roce 2022 čtyři, respektive pět velkých akci: Tříkrálový večer, turnaj 
ve stolním tenise, jarní výlet na opevnění Šance, turnaj v malé kopané a spoluúčastnil se na 
rozsvěcování vánočního stromečku.  
V roce 2022 získal spolek grant od Města Třince v hodnotě 12.000,00 Kč. Za pronájem klubovny získal 
cca 16.000 Kč. Náklady na klubovnu činily + - 9.000 Kč (v roce 2021 - 8.300 Kč). Data nevíme, čekáme 
na vyúčtování, které přijde v průběhu roku 2023. 
Celkové vyhodnocení činnosti spolku Za rozvoj Konské je pozitivní (více viz Příloha 4).Celkové příjmy 
spolku za rok 2022 činí 82.994,90 Kč, náklady 73.033,53 Kč. Tudíž zisk oproti roku 2021 je 9.961,37 Kč. 
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5) Komise na jednohubky a vyhlášení vítězů 
 
Do komise byli zvoleni: Roman Březina, Lukáš Kulla, Markétka Kullová.  
Vítězi se stali: 3. místo Nikol Kullová, 2. místo Pavlína Skupieňová, 1. místo Helena Kullová. Vítězové 
byli vyfotografováni, obdrželi hodnotné ceny – poukázky do prodejny Orion v hodnotě 500 Kč, 800 Kč 
a 1.000 Kč a bylo jim nadšeným obecenstvem poděkováno za pohoštění.  
 
 
 

6) Plán činnosti spolku Za rozvoj Konské 2023  
 
Následně bylo předsedou spolku Za rozvoj Konské předneseno schéma akcí na rok 2023: 
28.01.2023 – zimní výlet na Babi Góru 
Únor – rekonstrukce klubovny 
04.03.2023 – turnaj ve stolním tenise 
Duben – žádná akce nebyla Výborem naplánována, proto se předseda dotazoval pléna. Návrhy: obecní 
šmirgust, „posezení pamětníků“ (návrh pana Mirka Kully) – tento návrh byl vřele přijat. Vyprávěni 
pamětníků, kteří se sejdou v klubovně určitou neděli v dubnu a budou pohoštěni. Povzpomínají na 
Konskou a předají informace mladší generaci. Aktivní oslovení občanů a starších sousedů. Oficiální 
pořádaní.  
 Květen 2023 – jarní výlet – návrhy: Moravský kras, Nošovice Hundai 
Září 2023 - 23.09. / 28.09.2023 – turnaj v malé kopané. 
Podzim – podzimní výlet 
Prosinec – rozsvícení vánočního stromku 15.12.2023 
 
 
 

7) Oprava klubovny 2023 
 
Ohledně opravy a rekonstrukce klubovny se strhla bouřlivá diskuse. Hlavními návrhy bylo řešení: 
akustiky, malování, obložky (Mirek Kulla jsou z nějakého důvodu), Pavla Skupieňová a Helena Kullová 
se aktivně přihlásily k natření radiátoru a malých ploch. 
 
Výmalba - Roman Březina – navrhl, aby klubovnu vymaloval odborník. Proto bude oficiálně osloven 
malíř, aby se zhodnotilo, zda se finančně vyplatí vymalovat klubovnu živnostníkem na fakturu, či 
svépomocí členy spolku. Radek Cienciala se nabídl, že osloví malíře.  
 
Zářivky - Mirek Kulla – výměna zářivek z důvodu úspory energie a lepšího světla. Zároveň se esteticky 
klubovna zvelebí. Je však otázkou, zda můžeme vyměnit světla bez schválení školy. Elektřina již je 
řešena několik let Osadním výborem se školou a na městě, bohužel bezúspěšně. Každý rok je návrh 
na opravu elektřiny zamítnut z důvodů, že se bude jednat o kompletní rekonstrukci celé školy. Kdy to 
však bude, není známo. Jedno těleso nových zářivek stojí aktuálně cca 1.000 Kč. 
 
Renovace obložení – bylo dohodnuto, že se obložení ponechá a bude opraveno svépomocí – jemně 
obroušeno a natřeno barvou.  
 
Akustika – je třeba se obrátit na odborníka, jak na to.  
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Zdražení nájmu klubovny bude následovat po opravě a renovaci klubovny. Zároveň bude upraven 
provozní řád klubovny – čistota, úklid apod. 
 
Oprava okolních prostor před školou z důvodu navyšování počet obyvatel v Konské a stavění nových 
obydlí, vč. rezidence Konská. Jedná se o komplexní návrh, který zahrnuje vymezení pozemků klubovny, 
školy a města, včetně sousedů, zasazení stromů, vybudování parčík vč. work-outového hřiště, řešení 
parkování i pro školu, přístřešek pro naše akce, zbudování altánku, propojení odpočinkové zóny. Cena 
studie odbornou firmou činí cca 50.000 Kč. Tento projekt je však třeba oficiálně projednat s paní 
ředitelkou školy, odborníky a s městem. 
Členy spolku byla zahájena konstruktivní debata, kdy bylo rozhodnuto a odsouhlaseno, že se zveřejní 
veřejná sbírka na tento projekt, jelikož spolek na něj nemá peníze. Bude založen transparenční účet.  
 
Usnesení: Členská schůze pověřuje Výbor spolku k zahájení jednání stran ohledně přípravy 
architektonicko-urbanistické studie prostranství kolem školy s cílem vytvoření nového centra v Konské. 
Pro získání prostředku na získání projektu, členská schůze navrhuje uspořádání veřejné sbírky mezi 
spoluobčany a místními podnikateli a firmami.  
 
 
 

8) Shrnutí a rozloučení 
 
 
 

9) Volná diskuze a zábava 
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10)  Přílohy 
 

1) Prezenční listina – 32 účastníků 
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2) Členské příspěvky – 45 členů 
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3) Kontaktní e-mailové adresy 
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4) Příloha 4 

Finance spolku Za rozvoj Konské 2022 BÚ + pokladna 
Datum Text Příjem Výdej Zůstatek 

01.01.2022 Pokladna - zůstatek z 31.12.2021     11 170,00 
01.01.2022 BÚ - zůstatek z 31.12.2021     42 077,09 
01.01.2022 Celkem PS     53 247,09 
05.02.2022 Tříkrálová schůze 4 900,00 4 600,00 300,00 
26.03.2022 Turnaj ve stolním tenise 25 697,00 27 437,86 -1 740,86 
21.05.2022 Výlet na opevnění Šance 0,00 300,00 -300,00 
24.05.2022 Grant Města Třince 12 000,00 0,00 12 000,00 
28.09.2022 Turnaj v malé kopané 14 275,00 18 963,00 -4 688,00 
16.12.2022 Rozsvěcování vánočního stromku 0,00 2 238,82 -2 238,82 
31.12.2022 Klubovna 18 120,00 9 216,42 8 903,58 
31.12.2022 www.stránky 0,00 1 174,43 -1 174,43 
31.12.2022 Bankovní úroky 2,90 0,00 2,90 
31.12.2022 Ostatní 8 000,00 9 103,00 -1 103,00 
31.12.2022 Celkem pokladna 23 770,00 
31.12.2022 Celkem BÚ 39 438,46 
31.12.2022 Celkem KS 82 994,90 73 033,53 63 208,46 

 


