
Zápis z výroční členské schůze TK Krnov ze  dne 24. 3. 2016 

 

Program členské schůze TK Krnov : 

1. Zahájení 

2. Volba mandátové komise 

3. Zpráva o činnosti klubu za rok 2015 

4. Zpráva o sportovní činnosti za rok 2015 

5. Zpráva o hospodaření klubu za rok 2015 

6. Návrh rozpočtu na rok 2016 

7. Zpráva revizní komise za rok 2015 

8. Diskuze 

9. Usnesení, závěr 

 

2. Zvolena mandátové komise ve složení: Bělej, Miketa, Šimčák 

Na výroční členské schůzi bylo přítomno 17 řádných členů z 60 řádných členů TK Krnov,  výroční 
členská schůze byla usnášeníschopná. 
 
3. Prezident klubu Jiří Fajkus přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2015. 

4. Prezident klubu Jiří Fajkus přednesl zprávu o sportovní činnosti klubu za rok 2015. 

5. Ekonom klubu Milan Přecechtěl přednesl zprávu o hospodaření klubu za rok 2015. 

6. Ekonom klubu Milan Přecechtěl přednesl návrh rozpočtu na rok 2016. 

7. Člen revizní komise, Ing. Ladislav Charvát, seznámil členskou schůzi se zprávou revizní komise za 
    rok 2015. 
 
8. Diskuze 

-  pan Josef Šišák upozornil na nutnost řešení čestného členství, čestné členství bude řešeno v rámci 

   připomínkování a schvalování návrhu stanov členskou základnou, v průběhu diskuze k tomuto bodu 

   byla ustanovena komise pro zapracování připomínek do návrhu nových stanov ve složení:  Hašler, 

   Samek, Šimčák, Šišák.  K odsouhlasení návrhu nových stanov bude svolána samostatná schůze. 

 

 



-  Mgr. Zdeněk Zatloukal upozornil na možnost čerpání investičních dodací přes ČTS,  o dotace bude 
   možno žádat po schválení a zaregistrování změny stanov TK Krnov na spolek. 
 
-  pan Jaromír Samek upozornil na špatnou kvalitu nakoupené antuky, bude řešeno změnou 
   dodavatele. 
 
-  byla podána informace k výši členských příspěvků, počtu brigádnických hodin a termínu plateb, 
   informace bude zveřejněna na internetových stránkách klubu, výše uvedené povinnosti členů 
   zůstávají stávající jako v roce 2015. 
 
-  bylo sděleno, že objednávání kurtů zůstává na rok 2016 stávající, stejně tak stávající zůstávají 
   podmínky pro provoz tenisových škol. 
 
 
9. Usnesení a závěr 

 Výroční členská schůze vzala na vědomí a schválila: 

- zprávu o činnosti klubu v roce 2015 
(hlasování  pro 17, proti 0, zdrželi se 0) 
 

- zprávu o sportovní činnosti klubu v roce 2015 
(hlasování  pro 17, proti 0, zdrželi se 0) 
 

- zprávu o hospodaření klubu v roce 2015 
(hlasování  pro 16, proti 1, zdrželi se 0) 
 

- návrh rozpočtu na rok 2016 
(hlasování  pro 17, proti 0, zdrželi se 0) 
 

- zprávu revizní komise za rok 2015 
(hlasování  pro 17, proti 0, zdrželi se 0) 
 

 

 

 Zapsal:       Pavel Burda 

 

 V Krnově   24.3. 2016 


