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Zápis z výroční členské schůze  TK KRNOV 

ze dne 17.2.2012 

1.Program schůze:  

a/ zahájení  

b/ zpráva o činnosti klubu v r. 2011 Petr Chudárek 

c/ zpráva o hospodaření v r. 2011 a návrh rozpočtu na r. 2012 Luboš Štěpánek 

d/ zpráva revizní komise za r. 2011 Ing. Karel Hašler , Jiří Gajdoš , Ing. Ladislav Charvát 

e/ zpráva o sportovní činnosti za r.2011 Jan Kratochvíl 

f/ schválení mimořádných členů na řádné 

g/ diskuse 

h/ usnesení a závěr 

Doplnění programu:  – většinově schváleno 

ch/hlasování o nedůvěře výboru  

  i/zvolení volební komise 

  j/zvolení mandátové komise 

  k/volba nového výboru 

 

 

2.Členská schůze je usnášenischopná:   

 

Přítomno na členské schůzi:  52   řádných členů 

 

3.Výroční zprávy 

 Petr Chudárek přednesl zprávu o činnosti klubu za r.2011 

Jan Kratochvíl přednesl zprávu o sportovní činnosti za r.2011 

Lubomír Štěpánek přednesl zprávu o hospodaření za r.2011 a návrh rozpočtu na r. 2012. 

Jiří Gajdoš přednesl zprávu revizní komise za r.2011 

 

4.Schválení mimořádných členů na řádné: 

Členská schůze jednohlasně schválila tyto mimořádné členy na řádné. 

Nováková Kateřina , Pechová Daniela , Reichelová Jiřina , Reichelová Andrea 

Štěpanovský Martin , Zatloukalová Jana 

 

5.Oznámení prezidenta klubu : 

Prezident klubu Petr Chudárek oznámil členské schůzi , že požádal výbor dne 12.2.2012 

o ukončení činnosti ve výboru TK. 

http://www.tenis-krnov.cz/


 

 

 

 

 

 

6.Hlasování o nedůvěře výboru: 

Proběhlo hlasování o nedůvěře výboru. 

Hlasování:  Pro stávající výbor  -  14 

                    Proti stávajícímu výboru  -  24 

                    Zdržel se  -  1 

          Z 52 přítomných členů nehlasovalo  -  13  

Většinou hlasů byl odvolán stávající výbor TK.     

 

7.Volební komise: 

Byla zvolena volební komise v tomto složení : 

Pechová Daniela , Gajdošová Lenka , Zatloukalová Jana 

 

8.Mandátová komise:        

Byla zvolena mandátová komise v tomto složení :             

Gajdoš Jiří , Šimčák František 

 

9.Volba nového výboru : 

Vydáno 46 ks volebních lístků 

Návr nových členů výboru :    Výsledky hlasování: 

1.Přecechtěl Milan   21 

2.Kratochvíl Jan   44 

3.Česlíková Ilona   17 

4.Hašler Karel    31 

5.Štěpanovský Martin  40 

6.Zatloukalová Jana   25 

7.Burda Pavel    40 

8.Prosecký Jaroslav   4 

 

Hlasovalo 46 členů – 45 hlasovacích lísků platných , 1 neplatný 

Byl zvolen nový výbor TK v tomto složení: 

Kratochvíl Jan , Hašler Karel , Štěpanovský Martin , Zatloukalová Jana , Burda Pavel   

 

            

 

 

 

 

 



 

 

 

             10.Diskuse 

 - jednatelem Milanem Přecechtělem byly vysvětleny nedostatky a doporučení revizní  

   komise ze závěrečné zprávy 

 - revizní komisí bylo doporučeno sepsání smluv na nájmy tělocvičen tenisových škol 

  v případě čerpání dotací na nájmy z Města Krnova 

 

11.Usnesení a závěr 

- Odhlasována nedůvěra stávajícímu výboru 

- Odvolání stávajícího výboru 

- Zvolení nového výboru 

- Schválení členů nového výboru 

- Předání funkcí a materiálů nově zvolenému výboru proběhne na následující výborové 

  schůzi 

- Nový výbor si na následující výborové schůzi rozdělí jednotlivé funkce 

 

12.Přílohy : 

- Rozbor hospodaření za r.2011 

- Zpráva revizní komise TK za r.2011 

 

 

 

 

 

 

Zapsal : 17.2.2012 Petr Chudárek , prezident klubu 


