Zápis z výroční členské schůze TJ Sokol Chornice, z.s.
Výroční členská schůze pro rok 2020 se konala dne 7. února 2020 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti Kulturního domu v Chornicích za účasti 27 členů z 49. Členská schůze
byla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze.
Členská schůze schválila program schůze v následujícím znění:
1.

Zahájení výroční členské schůze

2.

Určení zapisovatele

3.

Seznámení s programem výroční členské schůze a jeho schválení hlasováním

4.

Zpráva o činnosti
a.

jednotlivých oddílů
i. všeobecné cvičení
ii. tanečky
iii. kondiční cvičení
iv. florbal
v. cvičení pro ženy
vi. sportovně pohybový kroužek
vii. cvičení pro maminky s dětmi
viii. fotbal

b.

akce pro veřejnost
i. Chornický vandr
ii. Příměstský tábor
iii. Pomáháme pohybem a drakiáda
iv. Mikulášská nadílka

c. akce pro členy Sokola
i. pomoc při úklidu obce
ii. předvánoční párty
2.

Zpráva o hospodaření za rok 2019
a.

zpráva o hospodaření

b.

revizní zpráva

3.

Návrh rozpočtu na rok 2020

4.

Schválení rozpočtu na rok 2020

5.

Plán činnosti na rok 2020

i. Chornický vandr
ii. Dětský den spojený s Letním večerem rybářů
iii. Příměstský tábor (spolupráce s paní Sekerešovou)
iv. Pomáháme pohybem a drakiáda
v. Mikulášská nadílka

1.

6.

Zhodnocení předsedy

7.

Schválení zprávy výboru o sportovní činnosti, o činnosti a o hospodaření za rok 2019

8.

Návrhy a usnesení z výroční členské schůze

9.

Závěr
Předsedkyně Blanka Mauerová přivítala přítomné členy a poděkovala za jejich účast.

Následně určila zapisovatele, Ilonu Bílkovou.
2.

Předsedkyně spolku Blanka Mauerová seznámila přítomné členy s programem

výroční členské schůze. Následně proběhlo hlasování o schválení programu.
pro - 27
3.

proti - 0

zdrželo se – 0

Po té proběhlo přečtení zpráv:
a. jednotlivých oddílů - jednotlivé zprávy jsou součástí výroční zprávy

Zprávu za všeobecné cvičení přečetla Alena Fiebichová. Na závěr své zprávy vyzdvihla ty
sportovce, kteří jsou na soutěžích úspěšní a umisťují se na medailových pozicích.
Zprávu za tanečky a kondiční cvičení přečetla Petra Klvačová. Tím, že je o kondiční cvičení
velký zájem a počet účastníků narůstá, motivuje jí to k absolvování kondičního trenérského
kurzu. Předsedkyně B. Mauerová motivovala ostatní přítomné členy, proč by také mohli
navštěvovat toto cvičení.
Zprávu za florbal přečetl Radek Pilař.
Zprávu za cvičení pro ženy přečetla p. Krejčířová
Zprávu za sportovně pohybový kroužek přečetla Blanka Mauerová.
Zprávu za cvičení pro maminky s dětmi přečetla Blanka Mauerová.
Zprávu za fotbal podal ústně Petr Randula.
b. akce pro veřejnost – zprávy jsou součástí výroční zprávy
Zprávu za Chornický vandr přečetl Jaroslav Mauer.
Zprávu za Příměstský tábor přečetla Blanka Mauerová. A podala zhodnocení i za
spoluorganizaci doprovodného programu chornické poutě.

Zprávu za akci Pomáháme pohybem a drakiádu přečetla Petra Klvačová. Měsíc po konání
akce osobně předala vybranou částku rodičům Nelinky. Ta jí předvedla své pohybové
pokroky, které dělá za pomocí hippoterapie.
Zprávu za Mikulášskou nadílku přečetl Jiří Slabý.
c. akce pro členy Sokola – zprávy jsou součástí výroční zprávy
Zprávu za pomoc při úklidu obce přečetla Blanka Mauerová. Sokol vypomáhá s touto akcí
mysliveckému spolku Jezevec, který uklízí přístupové cesty do obce a Sokol pak všechny
místní komunikace v obci.
Zprávu za předvánoční párty přečetla Alena Fiebichová.
4.

Zpráva o hospodaření za rok 2019 - jednotlivé zprávy jsou součástí výroční zprávy
a.

zpráva o hospodaření

Přečetla Zdeňka Vykydalová.
b. revizní zpráva
Přečetl Aleš Fiebich.
5.

Návrh rozpočtu na rok 2020

Předpokládané výdaje na rok 2020:
1. Náklady na údržbu …………….......................................... 10 000,2. Cestovné a startovné závody ........................................ 20 000,3. Sportovní potřeby ........................................................24 000,- vybavení pro florbal

3 000,-

- vybavení pro tanečky

3 000,-

- vybavení sportovně pohybový kroužek

3 000,-

- vybavení pro všeobecné cvičení

3 000,-

- vybavení cvičení pro maminky s dětmi

3 000,-

- kondiční cvičení

3 000,-

- cvičení pro ženy

3 000,-

- malá kopaná

3 000,-

4. Akce pro veřejnost

16 000,-

- Chornický vandr

6 000,-

- Drakiáda

5 000,-

- Mikulášská nadílka

5 000,-

Celkem předpokládané výdaje na rok 2020 ........................ 70 000,-

Předpokládané příjmy na rok 2020:
1. Výdělky na akcích ......................................................... 21 000,2. Příspěvek od OÚ Chornice ............................................ 49 000,Celkem předpokládané příjmy na rok 2020........................
6.

70 000,-

Schvalování rozpočtu na rok 2020
pro - 27

proti - 0

zdrželo se - 0

Rozpočet byl jednomyslně schválen.
Blanka Mauerová podotkla, že je to o něco méně než v předešlém roce. Je to i díky tomu, že
je to pro obec jednodušší v rámci vyúčtování.
7.

Plán činnosti na rok 2020 přednesla Blanka Mauerová.

Akce na rok 2020
• Chornický vandr
• dětský den spojený s Letním večerem rybářů
• příměstský tábor – Blanka Mauerová vysvětlila, z jakého důvodu se o tábor podělíme
s paní Sekerešovou, která povede dva a my jeden.
• Pomáháme pohybem a drakiáda – Petra Klvačová oslovila přítomné členy, pokud by
věděli o někom, kdo by touhle cestou potřeboval pomoci, že se na ni mohou obracet
s návrhy.
• Mikulášská nadílka
8.

Zhodnocení činnosti spolku předsedkyní. Poděkovala jednotlivým vedoucím kroužků

za jejich činnost. Poděkovala také fotbalistům, poukázala na nepoměr mezi příjmy a výdaji.
Zdeňka Vykydalová dodala, že fotbalisti by měli zhodnotit, zda by jim pokladníka měl dělat
pan Heiker, který neodevzdal žádné příjmy, a do rozpočtu Sokola nepřinesli takřka nic. Petr
Randula se obhajoval tím, že tyhle věci přes něj vůbec nešly. Poděkoval však za nové dresy.
Také uvedl, že je pravda, že 65,- je nepoměr, ale druhá polovina zápasů konaných u nás vyšla
vždy na nějakou akci.
Blanka Mauerová se pak tázala, zda se chtějí fotbalisté stále osamostatnit nebo zůstat pod
Sokolem. Ondra Kraus odpověděl, že chtějí zůstat pod Sokolem a poděkoval za podporu.
Blanka Mauerová podotkla, že by fotbalisté měli zlepšit komunikaci mezi sebou i ohledně
zpráv za fotbal a poplatků. Vzpomenula kontrolu, díky které jsme platili pokutu, protože
jeden dokument chyběl. Doporučila vykonat schůzku s fotbalisty i Danem Heikerem a
popovídat si o vzniklé finanční situaci.

9.

Členská schůze schválila usnesení: „Členská schůze schvaluje zprávy výboru o

sportovní činnosti, o činnosti a o hospodaření za rok 2019“.
pro – 27
10.

proti - 0

zdrželo se - 0

Návrhy a usnesení z výroční schůze.

Paní Knollová se zeptala, jestli může Mikuláš „chodit“ blíže k Mikuláši? Blanka Mauerová
obhajovala, proč se tomu tak děje. Loni byl dán termín koncertu M. Rottrové, a aby
rozsvícení stromu bylo již proběhlé. Ale ve výsledku je fajn, že je to tak brzy, protože další
týden je Mikuláš všude.
Závěrem Blanka Mauerová poděkovala dotyčným, že přišli a pozvala je na volnou zábavu s
občerstvením.

Členská schůze skončila ve 21.00 hod.

V Chornicích dne 7. února 2020

Zapisovatel: Ilona Bílková ___________________________________
Předsedkyně: Mauerová Blanka ________________________________
Členové výboru:
Fiebichová Alena ______________________________________
Klvačová Petra ________________________________________
Onřej Kraus _________________________________________
Mauer Jaroslav _______________________________________
Pilař Radek __________________________________________
Slabý Jiří ____________________________________________
Vašíčková Ilona _______________________________________
Vykydalová Zdeňka ____________________________________

