Zápiszvalné hromady LTC Řevnice 23.2.2a15

Zápis ze za§edání vatné hromady LTC Řevnice,

které se uskuteěnilo dne 23.2.2a16 od í9:30 hod. v restauraci Berounka v

Řevnicích

představenstvo LTC ve složeni: lng.Jaroslav Kubát (prezident), Dana Šupáčková(viceprezident),
lng.Michal Rečka fiednatel), Jolana Posseltová {hospodářka), ilgr.Vlastimil Janatka, lng.Josef
Beneš, Miroslav §ebík, il|ichal Drašnar a Karel Hiibl
revizní komise LTC ve složení: tng. Pavel Satorie (předseda), Jana Šavrdován Milan

1.

řllava§

zaháiení. volba orqánů valné hromadv

Zahdieni a hlasování:
Jednání valné hromady zahájil prezident LTC Jaroslav Kubát a seznámil přítomnés účastína valné
hromadě : po sečteníhlasů z presenčnílistiny a prověření plných mocí se v době zahájení účastní
jednání náhradní valné hromady celkem 35 členůs hlasovacím právem z celkového počtu 82 členů.
Valná hromada je podle č1.7.5. stanov usnášeníschopná
Přítohu zápisu tvofr prezenčnílistina a plné moci k zastupování
V dalším bottě prezident přednesl návrh na zjednodušení hlasování:
Předsedající se můžespokojit s konstatováním, že se pro návrh vyslovila optická většina. Pokud
kteqýkoliv účastníknesouhlasí s uřením výsledku optickou většinou, musí být hlasy přepocítány.

Ulnesení:

valná hromada schvaluje navržený pcstup hlasování, kdy předsedaiící se můžespokojit
s konstatováním, že se pro návrh vyslovila opíická většina
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Zdžellla se: 0

zaháiení, volba orgánů valné hromady, ustanovení mandátové a volební komise
zpráva o činnostia č]enskézákladně
Proieclnání zpráw o hospodaření za rok 2014
proiednání zpráw revizní komise
Stanovení vÝše poplatků. hrací a orovozní řád v roce 20í5
Stanovení maximálního poffu nově pfijatých členůsdruženív období do následující valné
hromadv
lnformace o sportovní činnosti

Volba prezidenta sdružení. představenstva a revizní komise na období 2O15 až2a17
Proiednání a schválení rozpoětu na rok 2015
Diskuze. závěr

Usnesení:
valná hromada schvaluje navĚený program jednání
Pro : optická

většina

i Proti

:

0

ZdžeUIa se: 0

volba orqánů valné hromadv. návrhové kom*§e. ověřovatelů a členůpověfunÝch sěítáním
hlasů _ skrutátoru
Jaroslav Kubát přednesl návrh :
predsedkyně valné hromady Dana Šu$čková
návrhová komise Jaroslav kubát a pavel §atorie
zapisovatel Jaroslav Kubát
ověřovatelé zápisu Vlasta Janatka, Dana Šupáčková,Karel Húbl
volební komise : Tomáš Škvor(předseda), Luboš Doleček, a Jiří Nosek

Zápiszvalné hromady LTC Řevnice 23.2.2015
Návrhy na kandidáty je třeba podat písemně předsedovi volební komise nejpozději do zaháiení
volby.
Usnesení:
valná hromada schvaIuje předsedkyní valné bromady Danu Supáčkovou, návrhovou komisi ve
složeníJaroslav Kubát a Pavel Satorie, zapisovatelem Jaroslava Kubáta, ověřovatele zápisu
Vlastu Janatku, Dana Šupáěkovou a Karla Húbla a volební komisi ve složeníTomáš Škvor,
Luboš Doleěek a Jiří Nosek

2.

zpráva o ěinnosti a členskézákladně

Prezident LTC Jaroslav Kubát informoval valnou hromadu o pohybech v členskézákladně v průběhu
roku 2014 a o aktuálním stavu - zpráva o členskézákladně v písemné formě je přílohou č.1 tohoto
zápisu.
Prezident LTC Jaroslav Kubát informoval valnou hromadu o činnosti sdružení v období od předchozí
valné hromady, zejména o provozu celého tenisového areálu v uplynulém období - zpráva o činnosti
v písemnéformě je přílohou č.2 tohoto zápisu,
V souvislosti s platností NOZ informoval prezident valnou hromadu o nutnosti provést změnu Stanov a
stávajícíobčanskésdruženípřevést do právní formy korporace jako spolek. Pro tento úkon ukládá
NOZ lhůtu do 3let.

Usnesení: valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti a stavu ělenské základny
k26.2.2015 a ukládá představenstvu připravit návrh nových Stanov v souladu s NOZ
k proiednání a schválení na valnou hromadu 20í6
pro : optická

3.

většina

l proti

:

Zdžellla se:

Zpráva o hospodařeníza rok2Oí4

Prezident LTC Jaroslav Kubát seznámil valnou hromadu s uýsledky hospodaření za rak 2014.
Hospodaření za rok 2013 skončilo s celkovým přebytkem + 6.972,70 Kč. Zpráva o hospodaření

v písemnéformě je přílohou č.3 tohoto zápisu"

4.

zpráva revizní komise o kontrole činnosti a hospodaření

Předseda revizní komise Pavel Satorie seznámil valnou hromadu s nálezem provedené kontroly
činnosti a hospodaření sdruženíve vztahu na platné právní předpisy a schválený rozpočet 2014.
Revizní komise neshledala v hospodaření za rok 2014 žádnénedostatky.

Usnesení: valná hromada schvatuje zprávu o hospodaření za rok 2014 abere na vědomí zprávu
revizní komise o kontrole ěinnosti a hospodaření v roce 20í4

5.

stanovení v,ýše vstuoního poplatku a ročníchhracích poplatků. hrací a proyozní řád
v roce 2015

S ohledem na vlývoj stavu členskézákladny přednesl Jaroslav Kubát návrh představenstva na zrušení
vstupního poplatku a dále převedení příspěvku na fond oprav v původnívýši přímo do členských
poplatků pro rok 2015.

í. Vstupní poplatky pro nové členy
Poplatek (Kč)
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Vznik členstvíposuzuje představenstvo na základě písemnéžádosti.
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Zápis z valné hromady LTC Řevnice 23.2,2015

2.

Celoročníhrací poplatky
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") Statut hráče pro nedena LTC posuzuje předstiavenstvo na základě pisemné žádosti.
*) Výjimku posuzuje představenstvo na základě písemnéžádosíi.
3. Hodinové hrací popla{ry
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Usnesení: valná hromada schvaluje navžený ceník poplatků na rok 2015
pro : optická

většina

l proti

Zdržellla se

:

Jaroslav Kubát seznámil valnou hromadu

s

:

návrhem představensfua ponechat současný hrací a

provozní řád v platnosti i pro rok 2015 beze změn.

Usnesení: valná hromada schvaluie hrací a provozní řád pro rok 20{5
pro : optická

6.

většina

i proti

:

Zdržellla se:

stanovení max.počtu nově přiiatých členůLTG v období do následuiící valné hromadv

Prezident LTC navrhl s ohledern na pokles platícíchčlenůstanovit |imit pro přijetí nových čbnůLTC i
pro rok 2015 do max, počtu 150 členů

!Jw!:

valná hromada schvaluie limit pro přiietí nových čtenůtak, že celkový počet činných
členůnesmí překročit í50 osob
pro: optická

7.

většina

l proti

:

ZdňeVla*:

lnformace o sportovní činnosti

Mirek Šebíkinformoval valnou hromadu o sportovní ěinnosti v roce 2aM a dosažených úspěších

jednotlivců i soutěžního družsfua dospělých.

Usnesení: valná hromada bere na vědomí informaci o sportovní ěinnosti v roce 20í4
Pro : optická

věĚina

l Proti

:

zdželílase.:

Zápiszvalné hromady LTC Řevnice 232.2affi

8.

Volba prczidenta sdružení.představenstva a revizní komise na

oMobí 20í5 až 2017

Dnešním dnem byl ukončen mandát Jaroslava Kubáta ve funkci prezidenta sdružení. §oučasně byl
ukončen mandát ivšem členůmpředstavenstvaPředseda volební komise seznámil valnou hromadu s návrhem bývalého představenstva, které
navrhuje na funkci prezidentia LTC, kte{ současně stojí v čele představenstva, opakovaně pana
Jaroslava Kubáta. Ten kandidaturu přijal na volební období 2 roky. Žaany dalšínávrh nebyl předložen.

Usnsení: valná hromada zvolila prezidentem sdruženína nové dvouleté funkčníobdobí pana
Jarcslava kubáta
pro: optická

většina

i proti

Zdržellla se:

:

Předseda volební komise seznámil valnou hromadu s navrženými kandidáty do představenstva
sdružení pro příštívolební oMobí. O zvolení do představenstva se ucházejí Dana Šupáčková, Karel
Hubl, Josef Beneš, Michal Drašar, Mastimil Janatka, Michal Rečka, Miroslav Šebíka Otakar Šupáček
ml. Jiný návrh nebyl předložen,
Usnesení: valná hromada zvolila za členy představenstva sdruženína nové funkčníobdobí
Hubla, Jo§efa aln-eše, Hichala Dnšara, Vlastimila Janatku, llichala
Rečku, ffliroslava §ebíka a Otakara §upáčka ml.

rínffii,ačkovou,Karla

Předseda volební komise seznámil valnou hromadu s navženými kandidáty do rcvizní komise pro
příštívolební oMobí. Za ěleny revizní komise se navrhují Pavel §atorie, Veronika Nosková a lva
Hlaváěková. Jiný návrh nebyl předložen

lJgeseni: valná hrcmada zvolila revizní komisi sdružení na nové ťunkčníobdobí ve složení
Pavel §atorien Veronika Nosková a lva Hlaváěková

Předseda volební komise pofurdila platnost provedených voleb.

9.

Hávrh roznočtu na rok2Oí5

Prezident sdruženíseznámil valnou hromadu s návrhem rozpočtu na rok 2015, který je přílohou č.4
tohoto zápisu.

Usnesení: valná hromada schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 20í5
pro : optická

{0.

většina

Diskuze.

l proti

zdržellla se

:

:

ávěr

K diskuzi se nikdo nepřihlásil.
Předsedkyně ukončila jednání va|né hromady.

Ověřovatelé svým podpisem ověřují, že veškeréúdje wedené v tomto zápisu jsou pravdivé,
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