Zápis
z jednání výboru TK Zlín,z.s. ze dne 19.1.2017
Přítomni: Ing.Vl.Vít,Mgr.Jan Macharáček,Mgr.Milan Kalus (členové výboru)
MUDr.Jiří Fiala,Ing.Jiří Svoboda (kontrolní komise)
Host: Ing.Petr Mlčák
Nepřítomni: JUDr.Ivo Dědek od 5.12.2016 mi nepřijímá telefoní hovory což zdůvodňuje tím,
že je často na Držkové, kde údajně není signál. Osobně mi vzkazuje svá rozhodnutí například
ohledně zrušení domluveného odhadu Tenisové haly na Vršavě dne 7. 12. 2016 přes pana
Dušana Machalu.
Z těchto důvodů nemám zájem o další jednání v tomto případu.
Michal Výmola, který byl členem kontrolní komise za mé nepřítomnosti kooptován do
výboru TK. Potřebné dokumenty se zápisem z výborové schůze mi předložil Mgr. Jan
Macharáček na schůzi 19. 1. 2017. Tato skutečnost byla důvodem, že nebyl na schůzi pozván.
Jeho kooptaci do výboru TK plně schvaluji.
Program: 1)Pozvánka na členskou schůzi TK ZLÍN, z.s.
2) Zpráva o hospodaření TK ZLÍN, z.s., společností Tenis Vršava s.r.o. a SK Tenisový
klub ZLÍN s.r.o.
3) Registrace Ing. Vladimíra Víta z výboru TK k 31. 1. 2017 s vazbou na složení
výboru a volbu kontrolní komise.
4)Různé
Ad 1)
Mgr. Kalus se pozastavil nad netradičním způsobem svolání členské schůze 6. 2. 2017.
20. 12. 2016 tuto členskou schůzi svolali dva členové výboru (Mgr. Macharáček a JUDr.
Dědek) a jako předsedu klubu kolegové a svolání nejvyššího orgánu klubu vůbec
neinformovali.
S ohledem na to, že již byly rozeslány pozvánky,shodli se členové výboru , že
k stávajícím bodům budou úvodem členské schůze předloženy ke schválení tyto body:





Zpráva o činnosti za rok 2016
Zpráva o hospodaření za rok 2016
Zpráva revizní Komise
Vyhlášení nejlepšího hráče a družstva za rok 2016

Mgr. Kalus
Mgr. Macharáček
MuDr. Fiala
Mgr Kalus a Mgr
Macharáček

Ad 2)
K 15. 9. 2016 Ing. Petr Mlčák, který zastával ekonomické a finanční záležitosti klubu
rezignoval na svou funkci . Na žádost předsedy připravil výsledky hospodaření jak TK
ZLÍN z.s, tak i společností Tenis Vršava s.r.o a SK Tenisový klub ZLÍN s.r.o. za rok 2016.
Všechny subjekty jsou v kladných číslech,což je ideální východisko pro zdárný průběh
sezony 2017.
Předseda poděkoval Ing. Mlčákovi za odvedenou práci a vyzdvihl i to, že při třech
finančních kontrolách a jedné kontrole při pojistné události , které proběhly ve druhé
polovině roku 2016, nebyly z kontrolních orgánů vzneseny žádné připomínky.

Ad 3)
Dlouholetý člen výboru TK ZLÍN z.s., Ing. Vladimír Vít podal rezignaci na svou funkci ve
výboru k 31. 1. 2017.
V této souvisloti bylo schváleno, že do uvolněné funkce bude kooptován dosavadní člen
Kontrolní komise Ing. Jiří Svoboda.
S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodnuto, že proběhne volba kompletní Kontrolní
komise.
Jako kandidáti jsou navrženi: MuDr. Jiří Fiala
Petr Cimra
Michal Juřena
Ad 4)
 V měsíci říjnu a listopadu 2016 proběhly inventury majetku na našich střediscích.
V komisi byli: Ing. Vladimír Vít, Jiří Pavelka a Mgr. Milan Kalus.
Na likvidaci odepsaného majetku se podílely firmy AVEX, Minolta, SPALY a sběrný
dvůr na Januštici.


Bylo schváleno, že z částky 241 000 Kč za tréninky TK v Tenisové hale na Vršavě
v měsících říjen – prosinec 2016 bude uhrazeno 41 000 Kč.
200 000 Kč zůstává na účtě klubu a bude použito na úhradu tréninku Barboře
Miklové.

Výborové schůzce se zůčastnila nadpoloviční většina členů výboru. K jednotlivým bodům
zápisu nebylo ze strany členů výboru ani Kontrolní komise zásadních připomínek .

Zapsal: předseda TK ZLÍN z.s., Mgr. Milan Kalus

