Zápis 2/19 z jednání výboru TK Zlín, z.s., konaného dne 14.2.2019
Přítomni: Jan Macharáček, Jiří Svoboda, Michal Výmola, Filip Svozílek, Ivo Dědek
Kontrolní komise: Jiří Fiala, David Vychytil
Program:
1. K problému zatečení do haly a výzvy spolku jednateli Mgr. M. Kalusovi ze dne 5.12.2018
konstatujeme, že spolek obdržel přípis od MK ze dne 30.1.2019, v němž MK píše o věcech,
které mu nejsou vytýkány. Z odpovědi je zřejmé, že se v celé záležitosti neorientuje.
Doposud neví, kdo je vlastníkem nafukovací haly, a ani není schopen se spolku na tuto
otázku dotázat. Odvolává se na „relevantní posudky renomovaných firem“, přičemž tyto
nevycházejí ze skutečných podkladů. MK bude zaslána výzva, do jakého termínu a jakým
způsobem bude ochráněn majetek, jehož jsme významnými spoluvlastníky. Konstatujeme,
že dlouhodobá nečinnost MK nám způsobuje škody na majetku.
2. Krajský soud v Brně doposud nedoručil rozhodnutí ve věci neplatnosti VH Tenis Vršava
s.r.o., ač ve věci bylo v náš prospěch rozhodnuto již před více než 2 měsíci. Žádáme Mgr.
Jiřího Ostravského o urgenci doručení.
3. Platba členských příspěvků v roce 2019 proběhne následovně:
Výše příspěvků zůstává stejná jako v loňském roce:
Členové do 18ti let ( ročník narození 2002 a mladší )

1 200,- Kč

Členové od 18ti do 63 let včetně ( ročník narození 2001 – 1956 )

3 000,- Kč

Členové 64 až 70 let včetně ( ročník narození 1955 – 1949 )

1 200,- Kč

Členové 71 let a starší ( ročník narození 1948 a starší )

1 000,- Kč

Udržovací příspěvek
Nově přijatý člen

500,- Kč
5 000,- Kč

Udržovací příspěvek mohou využít pouze členové, kteří ze zdravotních či jiných důvodů
nemohou vůbec v roce 2019 hrát a současně nechtějí přijít o členství v TK Zlín. Pokud
uhradíte udržovací příspěvek a v průběhu roku se Vaše zdravotní či časová situace změní,
doplaťte prosím před prvním vstupem na dvorce zbývající část do plného příspěvku.
Členské příspěvky prosím uhraďte před prvním vstupem na dvorce, nejpozději však do
1.5.2019, převodem na účet TK Zlín 15609724/0600 pod variabilním symbolem 1911, do
zprávy pro příjemce uveďte „ Členský příspěvek 2019 Jméno Příjmení“. Po tomto termínu
bude členům s neuhrazeným příspěvkem jejich členství zrušeno ( Stanovy TK Zlín čl.IV,
odst. 1.3.b )
4. Členská schůze spolku proběhne na podzim 2019, pravděpodobně v září či říjnu.
5. Různé: Nafukovací hala bude z ekonomických důvodů provozována i přes léto.

Zapsal: Ivo Dědek

