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Zápis z výroční členské schůze Tenis klubu Krnov 

ze dne 27. 3. 2014 

Program schůze: 

1 Volba mandátové komise. 

2 Zpráva o sportovní činnosti za rok 2014 

3 Zpráva o hospodaření za rok 2014 

4 Návrh rozpočtu na rok 2015 

5 Zpráva revizní komise  

6 Diskuze 

7 Závěr 

  

1. Byla zvolena mandátní komise členové: Jan Kratochvíl, Jan Rožnovský, Jiří Valenta ml. 

Přítomno 23 z 86 členů 26.7% usnášení schopná (min. 25%) 

Bylo oznámeno, že členka výboru Ing. Ilona Česlíková odstoupila z funkce z důvodu změny  

bydliště 

2. Prezident klubu Jiří Fajkus přednesl zprávu o sportovní činnosti klubu. 

3. Ekonom klubu Milan Přecechtěl seznámil členskou schůzi s hospodařením za rok 2014 – 

výsledek hospodaření - ztráta 7 tis. Kč a přednesl návrh na rozpočet klubu pro rok 2015. 

Předpokládaný výsledek – zisk 7 tis. Kč  

4. Revizní komise seznámila členskou schůzi s revizí zprávou za rok 2014 - nezjištěna žádná 

závada. Upozornila na fakt, že výdaje jsou každý rok stejné nebo vyšší a při tom příjmy klesají, 

tento stav je dlouhodobě neudržitelný. 

5. Diskuze: 

 Bylo upozorněno, že se občanské sdružení musí převést na zájmový spolek a to do 2 let. 

 Oznámeno, že bude řešeno výhodnější pojištění majetku a účet občanského sdružení 

 Byl vznesen dotaz na cenu kácení 3 vzrostlých topolů, cena se bude zjišťovat. 

 Investice nad 5 tisíc bude zveřejněna na nástěnce klubu 

 Jiří Gajdoš navrhl možnost používání neprůsvitných hadic, ve kterých se údajně netvoří 

řasy, které poté zamořují kurty. Případně třeba vyzkoušet, možno vyměnit postupně a 

začít u hadic v nejhorším stavu. Druhá varianta je použití skalice modré 

 Jiří Gajdoš také navrhl, aby si pan Šulák také vyřídil zájmový spolek, aby byly rovné 

podmínky vůči tenisovému klubu, stejné s panem Proseckým. 

 Byl vznesen dotaz na 5. Člena tenisového výboru. Nebyl nikdo zatím určen a výbor přijímá 

jakékoliv návrhy na onoho člena. 

 Josef Šišák vznesl dotaz na členské příspěvky a ceny za pronájem kurtů, vznesen dotaz 

k zamyšlení, co udělat pro to, aby se členství členům vyplatilo. Nějaké výhody oproti 

nečlenům v souvislosti s rozšiřováním členské základny. 

 Vznesen požadavek, aby se členská schůze nekonala jen na začátku tenisové sezóny, ale i 

na konci, kdy budou veškeré problémy, ale i poznatky v živé paměti. 
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 Otakar Nos požadoval, aby brigády, které členové nezrealizují, stály 250,-Kč/hod 

 Byl vznesen dotaz na opravu zadního plotu u K3. Možnost spolufinancování s městem 

Krnov 

 

6. Usnesení: 

Členská schůze schvaluje 

 Zprávu o hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 

 Zprávu revizní komise 

 Zveřejnění investic nad 5 tis. Kč 

 

7. Prezident klubu poděkoval za účast a výroční schůzi ukončil 

 

 

 

 

Zapsal: Lukáš Česlík     v Krnově 27. 3. 2015  


