Usnesení Valné hromady TJ I. ČLTK o.s.
konané 26.03.2015
Místo konaní:
Datum konání:
Přítomno:

Areál Vyšší odborné školy s.r.o., Ledecká 35, Plzeň
26. 03. 2015, od 16.00 hod.
48 členů s volebním právem z celkového počtu 117

bod 1. Zahájení: jednání valné hromady (VH) řídil z pověření Výkonného výboru (VV) ing.
František Korbel, přivítal členy a hosta ing. Martina Štaifa, člena Plzeňské sportovní unie (PSU). Dále
informoval, že VH se bude řídit podle programu na pozvánce zveřejněné na www a v klubovně.
Vzhledem ke skutečnosti, že v době zahájení je přítomno méně než 50% členů s hlasovacím
právem, bylo jednání VH posunuto o 30 min (čl. III, bod 3 platných stanov). Jednání pokračovalo
bodem 3 programu jednání.
bod 3. Změna občanského sdružení na spolek a) vysvětlení změn Občanského sdružení na
spolek a b) představa budoucího fungování spolku a návrh řešení možných dopadů:
Ing. Martin Štaif informoval o NOZ, platícím od 1. 1. 2014 a rozdílech mezi organizací
občanské sdružení a spolkem. Především platí, že občanské sdružení již v současné době pracuje
v režimu spolku. Sdělil povinnost spolku provést registraci změny názvu (do 31. 12. 2014) a
registrovat nové stanovy, zvolit orgány a další atributy spolku dle NOZ (do 31. 12. 2015). Ing.
František Korbel sdělil, že VV předpokládá jednání mimořádné VH ve 2. pol. roku a ustavení spolku.
VH vzala informační zprávu ing. Martina Štaifa na vědomí.
V průběhu jednání uplynula čekací lhůta a byly vytvořeny podmínky pro usnášeníschopnost VH.
bod 2. Volba mandátové a návrhové komise:
návrh složení mandátové komise: Martin Štál, Lucka Pernglau - hlasování 48/48 - 100,0%,
návrh složení volební komise: komise nebyla volena,
návrh složení návrhové komise: ing. František Korbel - hlasování 48/48 - 100,0%.
bod 4. Zpráva výkonného výboru o činnosti r. 2014:
Předseda VV p. Jiří Winkelhöfer seznámil členy s činností VV, jeho zasedáními a plněním
usnesení VH 2013. Kladně hodnotil práci jednotlivých členů VV i práci VV jako celku. Zveřejnění
informací přes web www.cltkplzen.cz a facebook se stalo běžnou agendou. Dále informoval o
přijatých dotacích v r. 2014, žádostmi pro r. 2015 a sponzoringu. Pozitivně hodnotil činnosti nového
správce. Požádal členy, aby svévolně a nekvalifikovaně neměnili nastavené hodnoty na automatické
regulaci vytápění a ohřevu teplé vody.
VH schvaluje zprávu VV - hlasování 48/48 - 100,0%.
bod 5. Zpráva o hospodaření r. 2014:
Předseda VV p. Jiří Winkelhöfer hodnotil kladně hospodaření r. 2014 (+ 58,0 tis. Kč). Jednotlivé
položky příjmů a výdajů byly vysvětleny. Výrazný byl nárůst příjmů z reklam. Na bankovním účtu je
168,5 tis. Kč, v pokladně 36,7 tis. Kč.
VH schvaluje zprávu o hospodaření - hlasování 48/48 - 100,0%.

bod 6.

Zpráva revizní komise:

Předseda RK Radek Tykal, seznámil přítomné s činností komise, s kladným stanoviskem ke
zprávě o hospodaření v r. 2014. Informoval o likvidaci nepotřebného a nevyužitelného movitého
majetku, ve které se bude pokračovat i v r. 2015. Po ní se provede nová inventarizace.
VH schvaluje zprávu revizní komise - hlasování 48/48 - 100,0%.
bod 7.

Návrh rozpočtu r. 2015:

Předseda VV p. Jiří Winkelhöfer předložil návrh rozpočtu. Rozpočet r. 2015 je sestaven
s kladným hospodařením (+ 15,0 tis. Kč). Jeho současným nedostatkem je avizovaný pokles příjmů z
reklam a z ročních členských příspěvků. VV se proto zaměří na získání dotace z prostředků KÚ na
opravy majetku a získání dalších reklamních výnosů.
VH schvaluje návrh rozpočtu r. 2015 - hlasování 48/48 - 100,0%.
bod 8.

Informace o sportovních výsledcích r. 2014:

Člen VV Petr Jandl podal informaci o výsledcích družstev v městské soutěži a družstva v DC. Pro
r. 2015 budou v soutěži 2 posílená družstva. Zatím není přihlášené družstvo v DC. VV počítá
s pořádáním klubového turnaje v singlech i deblech - vítězové nebudou platit roční členský příspěvek.
VH vzala informační zprávu Petra Jandla na vědomí.
bod 9. Informace pro sportovní sezonu r. 2015:
Předseda VV p. Jiří Winkelhöfer informoval, o návrhu pravidel pro sportovní sezonu r. 2015 a
potřeby včasné úhrady členských příspěvků. VH se doporučuje schválit osvědčená pravidla
odsouhlasená pro r. 2014 v plném rozsahu. Byla připomenuta povinnost úhrady ročního členského
příspěvku do 15. 04. 2015.
VH schvaluje informaci pro sportovní sezonu r. 2015 - hlasování 48/48 - 100,0%.
bod 10. Diskuse:
-

-

ing. František Korbel a informoval o žádostech na dotace v r. 2015 - 5,0 mil. Kč na MŠMT na
rekonstrukci 5 kurtů a přilehlých prostor - 0,3 mil. Kč na KÚ Plzeňského kraje na opravu části
oplocení areálu,
ing. Pavel Kolouch diskutoval o povinnosti hradit nájem ve výši 1.088,- Kč za plochu v rohu
areálu,

bod 11.

Schválení usnesení:

Přestože bylo k jednotlivým bodům programu zajištěno hlasování, požádal předsedající valné
hromady o souhrnné hlasování.
VH schvaluje usnesení - hlasování 48/48 - 100,0%.

bod 12.

Závěr:

Předsedající VH ing. František Korbel na závěr poděkoval předsedovi VV p. Jiřímu
Winkelhöferovi za vytvoření podmínek pro jednání valné hromady v zařízení VOŠ, dále poděkoval
členům a hostům VH. VH skončila v 17.05 hod. Po ukončení bylo podáno malé občerstvení.

V Plzni 30. 03. 2015
Za návrhovou komisi:

……..……………………………
Ing. František Korbel

Za TJ

…………………………………..
Jiří Winkelhöfer, předseda VV

