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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
LTC PANORAMA TEPLICE, z.s.
Datum jednání:

30.05.2016, 18:00 hod

Místo jednání:

salónek hotelu Panorama

Program:
1. Zahájení jednání valné hromady:


zahájení jednání valné hromady LTC Panorama Teplice, z.s. provedl předseda
výkonného výboru pan Janout Jaromír st., seznámil VH s programem jednání –
program jednání VH byl jednohlasně schválen. Poté byl vedením VH pověřen
Janout Jaromír st. a zapisovatelem ustanoven Zelený Štěpán. Valná hromada
není usnášení schopná, z celkového počtu 126 členů starších 18-ti let je
přítomno 24 členů. Prezenční listinu ověřil Eichler Jiří.

2. Volba návrhové komise:


do návrhové komise byli valnou hromadou zvoleni níže uvedení členové: Janout
Jaromír st. – předseda komise, Haas Pavel – člen, Knedlík Jaroslav – člen.

2. Přednesení zprávy o hospodaření a činnosti klubu:


hospodář klubu Mertlík Luděk seznámil přítomné se zprávou o hospodaření za
rok 2015.



hospodář klubu Mertlík Luděk seznámil přítomné s návrhem rozpočtu pro
letošní rok, přičemž vyčíslil odhad výdajů na 1.895.590,- Kč a příjmů na
1.735.000,- Kč. Zmínil ponížení příjmů díky zamítnuté dotaci ve výši 30.000,- Kč
od Ústeckého kraje na pořádání již 10. ročníku Teplických tenisových turnajů
dětí a zamítnuté dotaci od Nadace ČEZ ve výši 150.000,- Kč na pořádání
turnaje neregistrovaných.
Navrhuje tedy saldo mezi příjmy a výdaji ve výši -160.000,- Kč a odhaduje
stav účtu na konci roku ve výši cca 1.090.000,- Kč.
Stručně informoval o probíhající kontrole Finančního úřadu na DPH za období
2012-2015. Dále zdůraznil náš hlavní cíl, kterým je pokud možno vyrovnaný
rozpočet.



jelikož z důvodu nedosažení nadpoloviční účasti oprávněných členů nebylo
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možné schválit návrh rozpočtu, bere VH návrh rozpočtu pouze na vědomí.
Klub bude prozatím hospodařit v rozpočtovém provizoriu z důvodu
doposud neschválených některých žádostí o dotace. Po vyjasnění těchto
dotací bude co nejdříve sestaven finální návrh rozpočtu, se kterým budou
členové LTC Panorama seznámeni.


sekretář klubu Zelený Štěpán ve své zprávě stručně shrnul provoz klubu
v loňském roce. Ve zprávě se zaměřil na oblast členské základny, členských
příspěvků, dotací, provozu areálu a ostatní.

3. Přednesení zprávy kontrolní komise:


předseda kontrolní komise Prokop Jiří seznámil přítomné členy se zprávou
komise, která se zaměřila na tyto 3 okruhy: kontrola doporučení kontrolní
komise z minulé VH, čerpání a vyúčtování poskytnutých dotací a hospodaření
klubu.

4. Přednesení zprávy o sportovní činnosti:


předseda STK Holán Jaroslav seznámil přítomné členy s činností a výsledky
závodního tenisu za loňský rok.

5. Diskuse:


Mertlík Luděk seznámil VH s možností spolupráce klubu s Českou pojišťovnou,
ze které by vzešla možnost čerpat finanční prostředky.

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


předseda návrhové komise pan Janout Jaromír st. sdělil, že VH není usnášení
schopná z důvodu přítomnosti pouze 24 oprávněných členů.
Z tohoto důvodu nemohl být rozpočet pro rok 2016 schválen.

7. Závěr jednání valné hromady:


V závěru poděkoval předseda klubu všem přítomným členům za účast na valné
hromadě.

Zápis vyhotovil: Zelený Štěpán
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Dne: 01.06.2016

