Zápis z členské schůze
Tenisový klub Habartov z.s.
I.
Dne 1. 3. 2018 se uskutečnila členská schůze spolku Tenisový klub Habartov z.s. (dále jen "spolek") za účasti
osob uvedených na připojené listině přítomných, svolané dne 20. 1. 2018 předsedou Miroslavem Müllerem
(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 J. Blechová
b) Zpráva o činnosti za r. 2017
c) Zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise za r.2017
d) Návrh plánu činnosti, návrh rozpočtu na r.2018
e) Diskuse, usnesení, 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 31 (5 členů k 31.12.2017 zrušilo členství) =tj. 54,8%. Členská schůze
byla usnášeníschopná.

IV.
Zpráva o činnosti spolku za r. 2017
a) Předseda přednesl zprávu o činnosti TK Habartov z.s., za r. 2017. Zpráva je vyvěšena v plném znění na
webových stránkách klubu.

V.
Zpráva o hospodaření TK Habartov za r. 2017
a) Hospodářka J. Blechová přednesla zprávu o hospodaření klubu za minulý rok
Stav hospodaření TK Habartov za rok 2017:
počáteční stav
0Kč
příjmy
2017
Město Habartov
25.000Kč na provoz + 8.000Kč na turnaje
sponzoři: EPT Connector 10.000Kč, Brousil Jaroslav 3.500Kč, Žáček Petr 2.000Kč
Karlovarský Kraj
30.000Kč
členské příspěvky
21.600Kč
pronájem kurtů
3.780Kč
příjmy
celkem
108.956Kč
Výdaje 2017
mzdy trenéra
9.750Kč
nákup cen, pořádání turnajů
14.500Kč

spotřební materiál, web. stránky,
technické vybavení
výdaje
celkem
zůstatek před zdaněním

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

59.650Kč
83.888Kč
25.068Kč

VI.
Plán činnosti na příští období, usnesení
TK Habartov musí pro příští období najít trenéra/y dětí, které zůstanou v evidenci po odchodu p. Jordy
TK Habartov bude pořádat větší počet tenisových akcí s účelem přilákat širší veřejnost a tím vytvářet
kladný obraz o aktivitě Tenisového klubu.
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.
ČS pověřuje výbor jednáním s dosavadními i možnými jinými sponzory, využití dotačních programů KK
Vybudování dlažby a umístění altánku a laviček při hromadných akcích v prostoru nevyužívané plochy
pod budovou zrealizovat v případě materiálové pomoci města.
ČS schvaluje pro další období členské příspěvky ve stávající výši, tj. 500Kč/rok + 300Kč za brigády
splatnou pro stávající členy do 30. 4. 2018
ČS bere na vědomí zprávu revizní komise o kontrole účetnictví

Zápis pořídil: Blechová Jiřina
Předseda TK Habartov: M. Müller
V Habartově 1. 3. 2018

