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________________________________________________________

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
LTC PANORAMA TEPLICE
Datum jednání:
Místo jednání:

20.05.2019, 18:00 hod
klubovna LTC Panorama Teplice

Program:
1. Zahájení jednání valné hromady:




V 18:30 zahájení jednání valné hromady LTC Panorama provedl předseda
výkonného výboru pan Jaromír Janout, seznámil VH s programem jednání –
program jednání VH byl jednohlasně schválen. Poté byl vedením VH pověřen
předseda Jaromír Janout a zapisovatelem ustanoven Štěpán Zelený.
Valná hromada je omezeně usnášení schopná, z celkového počtu 58 členů
s volebním právem je přítomno 22 členů. Prezenční listinu ověřil Jaroslav Konvalina.

2. Volba mandátové a návrhové komise:


do mandátové a návrhové komise byli valnou hromadou zvoleni níže uvedení 3
členové: Zbyněk Červenka (předseda), Miluše Prošková (členka) a Lubomír Macek
(člen).

3. Zpráva o sportovní činnosti:


Petr Archmann, jako šéftrenér, přednesl zprávu o sportovní činnosti, která je
přílohou tohoto zápisu.

4. Zpráva o činnosti klubu:


Štěpán Zelený, jako sekretář, přednesl zprávu o činnosti klubu, která je přílohou
tohoto zápisu.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2018:


Luděk Mertlík jako hospodář přednesl zprávu o hospodaření za rok 2018, která je
přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hospodaření:
Celkové příjmy – 2.564.236,- Kč
Celkové výdaje – 2.734.990,- Kč
Ztráta – 170.754,- Kč
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Stav bank. účtu k 31.12.2018: 798.812,- Kč
6. Problematika kontrolní komise (KK):


Štěpán Zelený seznámil přítomné s problémem fungování kontrolní komise. Její
členové již nemají zájem v komisi pracovat.



Jelikož se nesešla nadpoloviční většina oprávněných členů, musí se dle stanov sejít
náhradní valná hromada, která si buď zvolí nové členy KK nebo schválí změnu
stanov tak, že KK již nebude nutnou podmínkou pro fungování klubu.

7.

Změna stanov:
VV připravil návrh na změnu stanov, který byl na VH předložen a prodiskutován.
Vzhledem k neusnášení schopnosti VH bude návrh na změnu stanov opět předložen
ke schválení na další VH (2020).

8.

Diskuze:


Luděk Mertlík seznámil přítomné se záměrem nechat ocenit u Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pozemky pod pevnou halou,
budovou u kurtu č. 1 a pod správní budovou, které nyní patří státu. Důvodem je
případný odkup těchto pozemků do vlastnictví LTCP z důvodu možnosti čerpání
investičních dotací na tyto objekty (v prvé řadě na pevnou halu).
Žádost o stanovení ceny bude na úřad podána v následujících dnech.

9. Usnesení z valné hromady:


mandátová a návrhová komise přednesla návrh na usnesení z valné hromady
a tento návrh na usnesení byl valnou hromadou jednohlasně schválen. Usnesení
z valné hromady je přílohou zápisu z jednání valné hromady.

10. Závěr jednání valné hromady:


V závěru poděkoval předseda Výkonného výboru Jaromír Janout všem členům za
účast na jednání valné hromady. Valná hromada byla ukončena v 19:30.

Zápis vyhotovil: Štěpán Zelený, dne 21.05.2019
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