Zápis z jednání členské schůze konané dne 6.2.2017
Podle ustanovení § 254 a násl. OZ uvádím:
Členská schůze byla svolána výborem spolku, pozvánkou ze dne 20.12.2016,
podepsanou členy výboru Mgr. Janem Macharáčkem a JUDr. Ivo Dědkem. Pozvánka
byla zveřejněna na webových stránkách klub. Schůze se konala v 18 hod., zúčastnilo
se jí 104 členů, (ze 155 členů, tj. 67,1%) z toho 24 v zastoupení na základě plných
mocí a byla tedy usnášenischopná.
Schůzi zahájil JUDr. Ivo Dědek, který byl následně zvolen jejím předsedajícím. Do
dalších orgánů schůze byly zvoleni:
a) mandátová komise: Ing. Vladimír Vít, Ing. Jiří Svoboda, Filip Svozílek
b) návrhová komise: Ing. Dušan Oškera, Dušan Machala
c) ověřovatel zápisu: Mgr. Jiří Ostravský

Členská schůze proběhla v souladu s avizovaným programem, když zprávu o
hospodaření TK Zlín, z.s. přednesl Mgr. Jan Macharáček, zprávu kontrolní komise
MUDr. Jiří Fiala. Členská schůze zvolila dva nové členy kontrolní komise a to Ing.
Davida Vychytila (68 hlasů) a Mgr. Jiřího Ostravského (78 hlasů). Dále schůze
schválila kooptaci nových členů výboru Filipa Svozílka, Michala Výmolu a Ing. Jiřího
Svobodu.
Po seznámení se se změnami, které proběhly v Tenis Vršava s.r.o. a krocích
výboru, proběhla diskuse, ve které vystoupili pánové Fiala, Vychytil, Hrabal, Výmola,
Macek, Kotala (jako host), Mitrenga J., Mitrenga L., Ostravský, Mana, Polák, Střelec,
Macharáček, Pavelka, Nešpor, Mahdal, přičemž někteří diskutující vystupovali
opakovaně. V rámci diskuse zazněla Informace o hospodaření SK-Tenisový klub
Zlín, s.r.o. i požadavek na provedení auditu v Tenis Vršava, s.r.o.
Po vyčerpání programu a ukončení diskuse přijala členská schůze následující
usnesení.
1. ČS bere na vědomí kooptaci nových členů výboru Filipa Svozílka, Michala Výmoly,
Ing. Jiřího Svobody a volbu nového předsedy Mgr. Jana Macharáčka.
2. ČS schvaluje: a) zprávu o hospodaření přednesenou Mgr. Janem Macharáčkem
b) zprávu kontrolní komise dr. Jiřího Fialy
c) volbu nových členů kontrolní komise Mgr. Jiřího Ostravského a Ing.
Davida Vychytila

d) postup výboru ve věci ochrany majetkových zájmů klubu v Tenis
Vršava s.r.o. (102 hlasů pro, 2 se zdrželi)
e) postup výboru při odvolání Mgr. Milana Kaluse z funkce předsedy
klubu (102, 2 se zdrželi)
f) postup výboru při vyloučení Mgr. Milana Kaluse (60 pro, 36 se
zdrželo, 8 proti)
3. ČS ukládá: a) výboru provést zápis změn ve veřejném rejstříku
b) řádně převzít agendu klubu od Mgr. Milana Kaluse a to i v TK SK
Zlín, s.r.o.
c) zajistit nového jednatele TK SK Zlín, s.r.o.
d) kontrolní komisi zajistit revizi hospodaření všech 3 subjektů
e) zveřejnit usnesení ČS na webových stránkách klubu
O usnesení jako celku bylo hlasováno 102 hlasy pro, 1 se zdržel, 1 proti.
Závěrem jednání proběhlo poděkování Ing. Vladimíru Vítovi za obětavou a
dlouholetou práci ve výboru klubu.

zapsal: dr. Ivo Dědek v.r.
správnost ověřil: Mgr. Jiří Ostravský v.r.

