Zápis z jednání členské schůze SK Zlín, z.s. konané dne 14.9.2018
Místo: Restaurace U Dvou Slunečnic, čas: 18.00 hod.
Schůzi zahájil předseda spolku Jan Macharáček, přivítal všechny členy a hosty a vyžádal si informaci o
počtu účastníků. Prezentovalo se 124 členů a to buď osobně či na základě plné moci, členská schůze
je tedy usnášeníschopná. Řídícím schůze byl zvolen Pavel Brimus (124 hlasů), který přistoupil k volbě
komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Po zprávě mandátové komise při projednávání jednacího řádu vystoupil s žádostí Mgr. Kalus, aby bod
14. byl zařazen přednostně k projednávání. Byl poučen o tom, že jednací řád není program jednání a
o jeho návrhu bude hlasováno v dalším bodě. Návrh Mgr. Kaluse na změnu programu jednání nebyl
schválen (20 hlasů pro, 102 proti, 2 se zdrželi).
Při projednávání zprávy o činnosti klubu byl vznesen dotaz panem Bronislavem Jandou, o jaká čísla se
jedná v případě navýšení tržeb spolku. Ekonomkou spolku ing. Ventrčovou bylo upřesněno, že se
jedná o 4,1 mil. Kč v roce 2017 proti cca 1,5 mil. Kč v roce 2016.
Ve zprávě o činnosti klubu přednesené Janem Macharáčkem vystoupil rovněž právní zástupce spolku
a člen kontrolní komise Jiří Ostravský. Zevrubně schůzi informoval o průběhu soudních sporů s Mgr.
Kalusem.
V souladu s programem proběhly volby do orgánů spolku. Do výboru byli zvoleni: Jan Macharáček
(123), Michal Výmola (123), Jiří Svoboda (122), Filip Svozílek(122) a Ivo Dědek (119).
Do kontrolní komise byli zvoleni: Jiří Fiala (123), Jiří Ostravský (123) a David Vychytil (123). Na svých
prvních zasedáních si zvolí výbor a kontrolní komise své předsedy.
K návrhu vyloučeného společníka Mgr. Kaluse na přezkum rozhodnutí výboru o jeho vyloučení
přednesl krátký úvod Jiří Ostravský. Poté rozsáhle vystoupil Mgr. Kalus a jeho advokát dr. Machač,
dále v diskuzi Jan Macharáček, Michal Výmola, Jiří Fiala, Ivo Dědek, Jaroslav Kotala, David Vychytil,
Petr Mlčák, Ladislav Kudela a Bohumil Mahdal.
Poté bylo přistoupeno k hlasování, kterého se zúčastnilo 121 členů. Pro vyloučení 112, zdrželo se 7,
proti 2.
Ke zprávě Jiřího Svobody o majetkové účasti spolku v Tenis Vršava s.r.o., vystoupil Petr Mlčák a
upozornil na skutečnost, že společnost řádně neuplatňuje odpisy z nemovitého majetku, a že
takovýto postup je v rozporu se zákonem o účetnictví a zkresluje hospodářský výsledek. Tato
skutečnost byla opomenuta ve zprávě auditora. Dalším bodem programu byla změna stanov v části
placení příspěvků, která byla schválena 120 hlasy.
Na závěr bylo schváleno usnesení z členské schůze a to 119 hlasy přítomných.

Zapsal: Ivo Dědek , v.r.
Ověřil: Jiří Fiala, v.r.

