
Zápis z členské schůze  

Tenisový klub Habartov z.s. 
 

I. 

Dne 8. 11. 2016 se uskutečnila členská schůze spolku Tenisový klub Habartov z.s. (dále jen "spolek") 
za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolané dne 2. 11. 2016 předsedou 
Alexandrem Jordou (dále jen "předseda") v souladu se stanovami TK Habartov. 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

II. 
Na programu jednání členské schůze byly tyto body: 

a) zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze, volba ověřovatele zápisu 

b) rozhodnutí o změně stanov, zápis do rejstříku spolků, 

c) odvolání a volba členů výkonného výboru, volba členů revizní komise, 

d) zpráva o výboru činnosti spolku z rok 2016 a o stavu jeho majetku, 

e) ostatní, plán činnosti na příští období 

f) závěr. 
 

 

III. 

Zápis z průběhu Členské schůze v souladu se schváleným programem: 

Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze 

a) V úvodu seznámil předseda přítomné s programem členské schůze, který byl jednomyslně 
schválen a byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.  

b) Přítomno bylo 17 členů z celkových 33 =51,5%. Členská schůze byla usnášeníschopná. 

 

IV. 

Rozhodnutí o změně stanov, zápis do rejstříku spolků 

a) Členská schůze schvaluje nový název spolku:  
Tenisový klub Habartov, z. s., (ve zkrácené formě: TK Habartov z.s.). 

b) Členská schůze schvaluje změnu sídla spolku na adresu: Koukolova 352, 357 09 HABARTOV 

c) Členská schůze schvaluje změny stanov, navržené předsedou. 

d) Členská schůze schvaluje podání žádosti o přijetí do Českého tenisového svazu. 

e) Členská schůze schvaluje nájemní smlouvu s Městem Habartov. 

 



 

V. 

 

Odvolání a volba členů výkonného výboru. Volba členů revizní komise. 

 

a) Celý dosavadní výbor byl odvolán. 

b) Ve smyslu nově schválených stanov byl počet členů výkonného výboru snížen na tři.  

c) Do funkce členů nového výkonného výboru byli členskou schůzí zvoleni: Jiřina Blechová, Milan 
Rada, Alexandr Jorda. 

d) Členská schůze jednomyslně zvolila do funkce předsedy spolku pana Alexandra Jordu. 

e) Do funkce revizní komise byly všemi přítomnými jmenovány Jana Müllerová, Petra Fašánková 
a Marcela Radová, předsedkyní byla zvolena Jana Müllerová. 

f) Do funkce poradců v oblasti sportu byli všemi přítomnými jmenováni Petr Hajšman a Martin 
Hrubý.  

 
VI. 

Zpráva o výboru činnosti spolku z rok 2016 a o stavu jeho majetku 

 

a) Všichni přítomní byli seznámeni se stavem majetku k 31. 10. 2016.  

b) Dále byli seznámeni s plánovanými výdaji, uskutečněnými do konce roku 2016.  

c) Plánuje se ještě výdaj za akci „Vánoční turnaj dětí“, který se bude konat 2. 12. 2016, dále výdaj 
za nákup nového grilu a úhrada nájemného. 

 

 

VII. 

Plán činnosti na příští období 

Byly projednány plány a návrhy činnosti pro rok 2017: 

a) TK Habartov prostřednictvím výkonného výboru se bude snažit jednáním s představiteli města 
a škol o širší zapojení dětí do tenisového sportu, tréninkové činnosti a organizací různých 
turnajů. 

b) TK Habartov bude pořádat větší počet tenisových akcí s účelem přilákat širší veřejnost a tím 
vytvářet kladný obraz o aktivitě Tenisového klubu. 

c) Členská schůze pověřuje výkonný výbor zajištěním dostatečné prezentace všech plánovaných 
akcí ve spolupráci s představiteli Města Habartov, regionálního tisku, Českého tenisového 
svazu a vlastních webových stránek. 

d) Žádost o osvětlení kurtů v II. etapě bude připomenuta při nejbližším jednání s představiteli 
města. 

e) Zajištění stožárů pro osvětlení kurtů. 



f) Žádost o vybudování dlažby pro umístění altánku a grilu při hromadných akcích v prostoru 
nevyužívané plochy pod budovou bude připomenuta při nejbližším jednání s představiteli 
města.  

g) Nákup ještě jednoho smetáku pro druhý kurt a vlastní výroba hrabla. 

h) Nákup vysavače. 

i) Nákup pomůcek na výuku dětí. 

j) Projednat záměr pro vybudování místa pro pétanque při nejbližším jednání s představiteli 
města. 

k) Pan Jorda s panem Hajšmanem zažádají osobně firmu ept connector s.r.o. o finanční dar pro 
příští období. 

l) Technicky vyřešit dělící síť mezi kurty, způsob jejího zavěšení na stávající oplocení a poté 
nákup. 

m) Změna a nová úprava webových stránek na nové adrese www.tkhabartov.cz  

n) Pan Petřek zjistí možnosti aplikace rezervačního systému pro webové rozhraní. 

o) Projednat záměr pro vybudování místa na mini-tenisové hřiště pro děti při nejbližším jednání 
s představiteli města. 

 

 

 

 

 

Zápis pořídil: Blechová Jiřina                                                         

        

                                                                                         Předseda TK Habartov: …………………………………. 

 

 

 

http://www.tkhabartov.cz/

