ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY
ZE DNE 8.1.2016
1. Zahájení – místopředseda Heralecký Čeněk, pověřený vedením členské schůze:
a) přivítal všechny přítomné, zejména pak pozvané hosty: starosta městyse
Okříšky - p. Ryšavý, místostarosta městyse Okříšky – p. Příhoda,
předseda KFS - p. Vrzáček, místopředseda KFS a předseda OFS Třebíč p. Zima;
b) oznámil počty přítomných: 60 delegátů ze 110 pozvaných (členská schůze
je usnášeníschopná);
c) navrhl program schůze:
• schválení programu členské schůze,
• volba mandátové komise,
• volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,
• zhodnocení uplynulého období předsedou,
• vystoupení zástupců jednotlivých mužstev,
• zpráva o hospodaření,
• revizní zpráva,
• schválení členských příspěvků,
• schválení změny stanov SK,
• diskuse,
• usnesení členské schůze,
• ukončení.
2. Schválení programu členské schůze - program byl schválen jednohlasně 60
hlasy
3. Volba mandátové komise:
Návrh

Výsledky hlasování
Pro
Proti
Zdržel se

Předseda

Fila Milan

59

-

1

Člen

Jeřábek Jan

59

-

1

59

-

1

Člen

Dočekal Martin

Mandátová komise
sportovního klubu
byla zvolena
v navrženém
složení

4. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z členské schůze:
Návrh

Pro

Výsledky hlasování
Proti
Zdržel se

Zapisovatel

Kremláček Petr

59

-

1

Ověřovatel

Koreš Dušan

59

-

1

Ověřovatel

Paděra Jiří

59

-

1

1

Zapisovatel a
ověřovatelé zápisu
byli zvoleni
v navrženém
složení

5. Zhodnocení činnosti v roce 2015: předseda Kolář Petr
6. Zprávy o činnosti jednotlivých mužstev:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

přípravka:
žáci:
dorost:
juniorka:
první mužstvo:
ženy:

Novotná Kateřina, Heralecký Čeněk
Holešínský Marek, Koreš Dušan
Fila Milan
Dokulil Jan
Cabúk Gustav
Paděra Jiří

7. Zpráva o hospodaření v roce 2015 – pokladník Fučík František
8. Zpráva revizní komise – člen Novotný Josef
9. Navrhovaná a jednohlasně schválená výše členský příspěvků pro rok 2016:
I. jednotný členský příspěvek 200,-Kč/rok
- hráči, trenéři, výbor, fanoušci, důchodci
II. příspěvek na činnost pro hráče 600,-Kč/polovina sezóny
-

do 31. 3. příslušného roku zajistí výbor výběr členských
příspěvků od všech členů klubu (ne-hráčů) pro příslušný rok

-

do 31. 3. příslušného roku trenéři (vedoucí mužstev) nahlásí
složení mužstva pro jaro a vyberou od domácích hráčů 200,(členský příspěvek) + 600,-Kč (příspěvek na činnost) od
hostujících hráčů příspěvek na činnost 600,-Kč

-

do 31. 8. příslušného roku trenéři (vedoucí mužstev) nahlásí
složení mužstva pro podzim a vyberou od domácích hráčů a od
hostujících hráčů příspěvek na činnost 600,-Kč.

10.
Změna a schválení stanov SK dle přílohy, které jsou přílohou zápisu
(možnost nahlédnout v klubovně SK nebo u předsedy klubu) - jednohlasně
schválené.
11.

Diskuse

12.

Přijetí usnesení členské schůze - usnesení bylo jednohlasně přijato
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USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY ZE DNE 8.1.2016
Členská schůze:
1. schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2015
2. schvaluje revizní zprávu
3. rozhodla o výši členských příspěvku a příspěvku na činnost
pro rok 2016 následovně:
a) jednotný členský příspěvek 200,-Kč/rok
b) příspěvek na činnost 600,-Kč/polovina sezóny
4. schvaluje změnu stanov sportovního klubu ve znění dle přílohy
tohoto zápisu (možnost nahlédnout v klubovně SK nebo u předsedy klubu).

13.

Ukončení

V Okříškách dne 8.1.2016

Zapsal:

Kremláček Petr

Ověřil:

Paděra Jiří
Koreš Dušan

Rozdělovník:

9x členové výboru
1x předseda revizní komise
1x vývěska SK Huhtamaki Okříšky
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