Zápis z výroční členské schůze TJ Sokol Chornice, z.s.

Výroční členská schůze pro rok 2021 se konala kvůli epidemiologickým opatřením až
4. června 2021 od 18:00 hod. na místním fotbalovém hřišti v Chornicích za účasti 26 z 51.
Členská schůze byla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné
příloze.
Členská schůze schválila program schůze v následujícím znění:
1.
2.
3.
4.

Zahájení výroční členské schůze
Určení zapisovatele
Seznámení s programem výroční členské schůze a jeho schválení hlasováním
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. malý fotbal
b. akce pro veřejnost
i. Příměstský tábor
5. Zpráva o hospodaření za rok 2020
a. zpráva o hospodaření
b. revizní zpráva
6. Návrh rozpočtu na rok 2021
7. Schválení rozpočtu na rok 2021
8. Plán činnosti na rok 2021
i. Chornický vandr
ii. Dětský den spojený s Letním večerem rybářů
iii. Příměstský tábor (spolupráce s paní Sekeréšovou)
iv. Pomáháme pohybem a drakiáda
v. Mikulášská nadílka
9. Zhodnocení předsedy
10. Schválení zprávy výboru o sportovní činnosti, o činnosti a o hospodaření za rok 2020
11. Návrhy a usnesení z výroční členské schůze
12. Závěr

1.

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

2.

Následně určila zapisovatele, Ilonu Bílkovou.

3.

Předsedkyně spolku p. Mauerová seznámila přítomné členy s programem výroční

členské schůze. Následně proběhlo hlasování o schválení programu.
pro – 26
4.

proti - 0

zdrželo se – 0

Poté proběhlo přečtení zpráv:
a. jednotlivých oddílů - jednotlivé zprávy jsou součástí výroční zprávy
Zprávu za všeobecné cvičení přečetla Alena Fiebichová.
Zprávu za tanečky a kondiční cvičení přečetla Petra Klvačová. V rámci tanečků zmínila,
že byly vytvořeny 2 skupiny díky velkému věkovému rozpětí cvičenek. Z toho těch
nejstarších zbyly pouze 4 a jejich skupina přestala být aktivní. Pokud bude o tanečky
stále zájem, není problém je od září znovu spustit
Zprávu za florbal přečetl Jaroslav Mauer.
Zprávu za cvičení pro ženy přečetla p. Lexmaulová. Ta na konci své zprávy
konstatovala, že za nynějších protiepidemiologických opatření mají vstup do tělocvičny
ZŠ Chornice zakázán a nemohou tak cvičit. P. Mauerová jim nabídla, že mohou do
konce školního roku cvičit v KD Chornice v úterý místo hodin tanečků.
Zprávu za sportovně pohybový kroužek přečetla Blanka Mauerová.
Zprávu za cvičení pro maminky s dětmi přečetla Lenka Vaňousová.
Zprávu za malý fotbal přečetl Ondřej Kraus.
b. akce pro veřejnost – zprávy jsou součástí výroční zprávy
Kvůli covidové pandemii a vládním nařízením neproběhly v roce 2020 žádné akce pro
veřejnost, vyjma příměstského táboru, který byl organizován pod hlavičkou p.
Sekeréšové. Tudíž není co hodnit.

5.

Zpráva o hospodaření za rok 2020 - jednotlivé zprávy jsou součástí výroční zprávy
a.

zpráva o hospodaření

Přečetla Zdeňka Vykydalová. Zde ještě vysvětlila, že velký pokles finančních prostředků za rok
2020 vznikl z toho důvodu, že si organizace hradila sama zpracování projektu na nové
multifunkční hřiště, jehož realizace by mohl proběhnout v roce 2022.
b.

revizní zpráva

Přečetla Alena Fiebichová.

6.

Návrh rozpočtu na rok 2021

Předpokládané výdaje na rok 2021:
1. Náklady na údržbu ……………........................................... 5 000,2. Cestovné - závody ........................................................ 10 000,3. Sportovní potřeby - kroužky......................................... 5 000,4. Malý fotbal .………………………………………………………………. 5 000,5. Akce pro veřejnost …………………………………………………….. 15 000,Celkem předpokládané výdaje na rok 2021 ......................... 40 000,Předpokládané příjmy na rok 2021:
1. Výdělky na akcích ....................................................... 12 500,2. Dotace MŠMT - údržba a provoz ………………………………… 2 500,3. Dotace Pardubický kraj ………………………………………………. 5 000,2. Příspěvek od OÚ Chornice .......................................... 20 000,Celkem předpokládané příjmy na rok 2021....................... 40 000,7.

Schvalování rozpočtu na rok 2021
pro - 26

Rozpočet byl jednomyslně schválen.

proti - 0

zdrželo se - 0

8.

Plán činnosti na rok 2021 přednesla Blanka Mauerová.

Akce na rok 2021
 Chornický vandr i přes určité vládní rozvolnění nemohl proběhnout.


dětský den spojený s Letním večerem rybářů se bohužel také nemůže uskutečnit díky
doznívajícím vládním opatřením

 příměstský tábor se uskuteční opět pod záštitou paní Sekeréšové
 Chornická pouť spojená s Pomáháme pohybem – zde se uskuteční tombola pro kluky
Koláčkovi. Odpolední program a možný charitativní běh bude doladěn podle
aktuálních vládních nařízení.
 Drakiáda – bude uskutečněna dle aktuálních epidemiologických opatření
 Mikulášská nadílka - bude uskutečněna dle aktuálních epidemiologických opatření
9.

Zhodnocení činnosti spolku předsedkyní. P. Mauerová i přes všechna ta opatření, co

nás potkala, hodnotí činnost spolku velmi pozitivně. Podotkla, že je fajn, že se i přes to
všechno zase potkáváme a setkáváme. Dodala ještě, že nastalá epidemiologická situace bude
zřejmě v letošním roce ještě doznívat, ale věří, že další rok už to bude dobré.
10.

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

činnosti, o činnosti a o hospodaření za rok 2020“.
pro – 26
11.

proti - 0

zdrželo se - 0

Návrhy a usnesení z výroční schůze.

P. Vykydalová dodala k pouťové akci, aby byl výdělek poutě a Pomáháme pohybem oddělen.
Aby byla k dispozici i kasička k tombole na případné finanční příspěvky od veřejnosti a výdělek
z prodeje použit na pokrytí nákladů za organizování poutě.
12. Závěr
Než se předsedkyně p. Mauerová rozloučila se členy a poděkovala za jejich účast na schůzi,
vyzvala je k uhrazení členského příspěvku. K jejich výběru ještě podotkla, že i přesto, že je
činnost spolku díky pandemii pozastavena, jejich výběr je uveden ve stanovách i jakožto
podmínka členství v Sokole, a že i přesto jsme jeho hrdými členy.
Členská schůze skončila v 18.40 hod.

V Chornicích dne 4. června 2021
Zapisovatel: Ilona Bílková ___________________________________
Předsedkyně: Mauerová Blanka ________________________________

Členové výboru:
Fiebichová Alena ______________________________________
Klvačová Petra ________________________________________
Kraus Ondřej _________________________________________
Mauer Jaroslav _______________________________________
Pilař Radek __________________________________________
Randula Petr __________________________________________
Slabý Jiří ____________________________________________
Vykydalová Zdeňka ____________________________________

