LTC Panorama Teplice - zápis z jednání valné hromady 25.05.2015
________________________________________________________

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY LTC
PANORAMA TEPLICE
Datum jednání:

25.05.2015 18:00 hod

Místo jednání:

salonek hotelu Panorama

Program:
1. Zahájení jednání valné hromady:


zahájení jednání valné hromady LTC Panorama provedl sekretář výkonného
výboru pan Zelený Štěpán, seznámil VH s programem jednání – program
jednání VH byl jednohlasně schválen. Poté byl vedením VH pověřen Zelený
Štěpán a zapisovatelem ustanoven Holán Jaroslav. Valná hromada není
usnášení schopná, z celkového počtu 121 členů s volebním právem je
přítomno 36 členů. V presenční listině podepsán i pan Linek Lubomír, ten ovšem
nezaplatil čl. příspěvek za rok 2014 a pozbyl členství.

2. Volba mandátové a návrhové komise:


do mandátové a návrhové komise byli valnou hromadou zvoleni níže uvedení
členové: Knedlík Vlastimil – předseda komise, Wagner Jiří – člen, Solnař Pavel
– člen.

2. Přednesení zprávy o činnosti a hospodaření:


sekretář klubu Zelený Štěpán stručně shrnul provoz klubu v loňském roce. Řekl,
že v tomto ohledu loňský rok nijak nevybočoval oproti jiným rokům a nebylo
nutné řešit mimořádné události.



hospodář klubu Mertlík Luděk seznámil přítomné s hospodařením za rok 2014.
Zmínil tyto body:
- využití dotací a příspěvků
- výdaje na pořádání turnajů a splácení dlužných částek
- předpoklad stavu účtu k 31.12.2014 byl cca 330.000,- Kč, skutečnost byla
865.080,- Kč. Důvodem tohoto zvýšení byly příspěvky, pronájem dvorců a
hal, dotace, přeplatek za plyn (přetlaková hala), reklama za turnaj ČEZ.



hospodář klubu Mertlík Luděk seznámil přítomné s návrhem rozpočtu pro
letošní rok, přičemž vyčíslil odhad výdajů (2.108.190,- Kč) a příjmů (2.164.000,Kč) a za předpokladu investice do rekonstrukce plochy mezi vstupní branou a
tréninkovou zdí odhaduje stav účtu na konci roku ve výši cca 200.000,- Kč.
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Dále zdůraznil náš hlavní cíl, kterým je vyrovnaný rozpočet.


jelikož z důvodu nedosažení nadpoloviční účasti oprávněných členů nebylo
možné schválit návrh rozpočtu, VH bere návrh rozpočtu pouze na vědomí.

3. Přednesení zprávy kontrolní komise:


předseda kontrolní komise Prokop Jiří seznámil přítomné členy se zprávou
komise, která se zaměřila na tyto 3 okruhy: kontrola hospodaření klubu, stavu
inventarizace majetku a čerpání a vyúčtování poskytnutých dotací.

4. Vyjádření výkonného výboru ke zprávě kontrolní komise ze dne 25.05.2015:
 hospodář Mertlík Luděk se hlavně vyjádřil k rozdílnému stavu účtu vždy k 1.1.
podle účetního deníku a podle účetnictví vedeného paní Chvátalovou.



člen revizní komise Přibyl Jiří dal návrh na vyřešení tohoto rozdílu. Bylo
domluveno, že Mertlík Luděk a Přibyl Jiří společně zajdou za paní Chvátalovou
a domluví se na vyřešení tohoto problému.

5. Přednesení zprávy o sportovní činnosti:


hlavní trenér Archmann Petr seznámil přítomné členy s činností a výsledky
závodního tenisu za loňský rok, ve kterém proběhly 4 soustředění. Zpráva byla
přijata a nebyly k ní vzneseny žádné připomínky.

6. Diskuse:


Zelený Štěpán seznámil členy se stavem členské základny. V roce 2014 bylo
evidováno 258 členů, z důvodu nezaplacení čl. příspěvků do 31.12.2014 klesl
tento počet pro letošní rok na 242 členů, z toho 121 členů do 18-ti let.



Zelený Štěpán seznámil s jedinou změnou v čl. příspěvcích oproti roku 2014,
tou změnou je zvýšení zápisného pro nové členy z loňských 300,- Kč na od
letos platných 1.000,- Kč.

 Zelený Štěpán dal přehled o žádostech na dotace pro letošní rok, VH byla
seznámena s podání žádosti na investiční dotaci na podporu materiálně
technické základny sportu. Tato investice by zahrnovala rekonstrukci plochy
mezi tréninkovou zdí a vstupní branou, byl by vybudován umělý tenisový povrch
s mini kurty, který by se dal využívat celoročně. Odhad výše investice je cca
700.000,- Kč, dotace od MŠMT by byla ve výši 470.000,- Kč.
 VH byla seznámena s pořádáním turnaje ČEZ
 VH byla seznámena s opravami okapů na pevné hale, opravě střešní krytiny nad
klubovnou, na budově u kurtu č. 1 a o opravě komínu hlavní budovy.
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Proběhla volná diskuze o popraskané podlaze v pevné hale, na jejíž opravu
momentálně nejsou vyčleněny finanční prostředky.



Mertlík Luděk seznámil VH s výší platby za pronájem pozemků pod budovami
klubu. Klub ročně platí za tento pronájem cca 30.000,- Kč. Při této příležitosti
zmínil i v budoucnu možný nákup těchto pozemků po zaplacení veškerých
závazků klubu.



Konvalina Jaroslav otevřel diskuzi o stavu zeleně v areálu klubu a o estetickém
vzhledu a fyzickém dopadu vzrostlých stromů na stav kurtů. Dále zmínil stav
plotu směrem k lesu.



VH upozornila na to, že na presenční listině VH byla uvedena i mládež do 18-ti
let, což Stanovy neumožňují. Sekretář dá toto do pořádku pro konání další VH.

 VH upozornila na to, že nebyly rozeslány pozvánky na VH. Využití elektronické
pošty pro příští pozvání na VH.
9. Usnesení z valné hromady:


předseda mandátové a návrhové komise pan Knedlík Vlastimil sdělil, že VH
není usnášení schopná z důvodu přítomnosti pouze 37 (36) členů.
Z tohoto důvodu nebyl rozpočet pro rok 2015 schválen a VV se zavazuje
hospodařit s minimálně vyrovnaným rozpočtem.

10. Závěr jednání valné hromady:


V závěru poděkoval Zelený Štěpán všem přítomným členům za účast na valné
hromadě.

Zápis vyhotovil: Zelený Štěpán
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Dne: 27.05.2015

