
V Jeseníku 9.3.2015

Zápis z Valné hromady Tenisového klubu Jeseník

Bod č.1)Zvolena mandátní komise ve složení : Michaela Osladilová,Martin Surových a Josef Vitovjak.
Dle prezenční listiny je přítomno 33 členů, kteří mají právo hlasovat a dále pak 13 plných mocí od 
členů, kteří nejsou přítomni, avšak právo hlasovat dali prostřednictvím plné moci. Celkem tedy 46 
ze 76 členů. Valná hromada se tímto stává usnášeníschopná.

Bod č.2)
Předseda TK Jeseník Marek Schromm zhodnotil sezónu 2014 a podrobně přednesl činnost 
mládežnických družstev vč. jejich účastí v okresních, resp. krajských soutěžích pod hlavičkou ČTS.  
Prezentoval také soutěže dospělých (JOTLA,ATL) a celostátních turnajů mládeže pod hlavičkou ČTS.

Bod č.3)
Dále pak představil vyhodnocení sportovců roku ČUS vč. navržených a oceněných kandidátů z řad 
členů TK Jeseník  (Jakub Konečný,Mirek Harbich a  Magdaléna Lonková).   

 
Bod č.4)
Předseda TK  Jeseník Marek Schromm seznámil přítomné členy s hospodařením a účetnictvím za rok 
2014. Seznámil členy s jednotlivými položkami celkových příjmů a celkových výdajů za rok 2014 vč. 
zůstatků na bankovních účtech. Člen revizní komise Pavel Kozák neshledal žádné pochybení 
v hospodaření  TK Jeseník a doporučil VH schválení hospodaření. Proběhlo hlasování:

 PRO:            45 členů
 PROTI:         0 členů
 ZDRŽEL SE:  1 člen 

Bod č.5)
Proběhlo hlasování o finančním rozpočtu na kalendářní rok 2015 s vyrovnaným hospodařením , 
podmíněného výběrem stejné částky za členské příspěvky jako v roce 2014.

 PRO: 28 členů
 PROTI: 10 člen
 ZDRŽEL SE:   8 členů

Návrh byl přijat

 Příjmy (předpoklad)

Členské příspěvky,hra hostů,permanentky,reklama……..187.871

Dotace OLOMOUCKÝ KRAJ……………………………………………….5.000

Dotace Český tenisový svaz………………………………………………19.900

Příspěvek na elektroměr………………………………………………….4.000

DOTACE NA MLÁDEŽ OD MĚSTA JES. ………………………..…....25.000



DOTACE Česká unie sportu……………………………………………….5.980

DOTACE  CELKEM……….……………………………..……………..….59.980

CELKEM………………………………………………………………………..247.751

Výdaje

ELEKTŘINA …………………………………………………………………………………………………………12.000

VODNÉ………………………………………………………...........................................................5.000

 MZDY…………………………………………………………………………………..……........................116.200

Bankovní poplatky……………………………………………………………………………………………….3.181

 Účetnictví……………………………………………………………………………………………………………12.610

Síť         ……………………………………..……………………………………… …………………………………3.600

Antuka..………………………………………………………………………….…………………………………..30.000

Internet doména…………………………………………………………………………………………………..811

 Internet ………………………………………………………………………………………………………….…2.093

Popelnice………………………………………………………………………………………………………….…1.396

Odvoz odpadu…………………………………………………………………………………………………….8.000

Telefon…………………………………………………………………………………………………………………3.000

Sportovní činnost mládeže+poplatky CTS………………..…………………………………………30.000

Sekačka na trávu…………………………………………………………………………………………………4.000

Pronájem místnosti na VH……………………………………………………………………………………1.000

Poháry…………………………………………………………………………………………………………………2.348

Televizní programy………………………………………………………………………………………………1.800

VAK ,hygiena,kancelářské potřeby,poplatek ČUS,pojistka na klubovnu atd.…..…10.712

                                                                                                                                                  247.751

Podpisem smlouvy se zaměstnancem Markem Schrommem byl pověřen člen výboru Mgr. Radek 
Posker.

Bod č.6)

Výboru TK Jeseník byla vyslovena důvěra i pro následující období a to ve složení :



Předseda Marek Schromm ml., a čtyři členové výboru ve složení  Ing. Karel Dvořák,
Milan Vévoda a Mgr. Radek Posker a nově doplněný člen výboru Václav Macháček, který nahradil 
odstoupivšího Martina Dubského.

Bod č.7)
Proběhlo hlasování o výši členských příspěvků na rok 2015. 

 PRO: 46 členů
 PROTI:   0 členů
 ZDRŽEL SE:   0 členů

Návrh byl přijat

SCHVÁLENÉ  POPLATKY: 
Členské příspěvky (důchodci).              (1.300,-Kč)
Členské příspěvky  ostatní                     (2.000,-Kč)
Vstupní poplatky do oddílu pro starší 18 let         (1.500,-Kč)
Zasloužilí členové nad 70 let                 (600,-Kč)
Permanentka na jméno                         (2.000,-Kč)
Permanentka na 8h                                (500,-Kč)
Udržovací příspěvek(neopravňuje ke hře   (600,-Kč).   
HRA HOSTŮ - 60Kč za každého nečlena na dvorci do 14 let,
              v odpoledních hodinách přednost člen TK, za kurt              120Kč/1 hod
Sleva 400,-Kč na členských příspěvcích za včasnou platbu na účet TK Jeseník do 30.4. a odpracování 
4 brigádnických hodin.

Bod č.8)
Návrh nových stanov předložila Jaroslava Hajdová a předseda  slíbil po konzultaci s Českou unii sportu,
předložit prokazatelně tyto stanovy všem členům k přečtení, aby mohli tyto Stanovy schválit  nebo 
zamítnout na nejbližší Valné hromadě, která se bude konat v měsíci listopadu 2015.  

  
Zapsal a zpracoval Miroslav Lonek, člen  TK Jeseník


