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

14.09.2020, 17:30 hod
klubovna LTC Panorama Teplice

Program:
1. Zahájení jednání valné hromady:




V 18:00 zahájení jednání valné hromady LTC Panorama (na terase před klubovnou
z důvodu COVID-19) provedl sekretář pan Štěpán Zelený, seznámil VH
s programem jednání – program jednání VH byl jednohlasně schválen. Byl omluven
předseda klubu pan Janout z důvodu nemoci. Poté byl vedením VH a zapisovatelem
pověřen Štěpán Zelený.
Valná hromada je usnášení schopná, z celkového počtu 47 členů s volebním
právem je přítomno 25 členů. Prezenční listinu ověřil Antonín Müller.

2. Volba mandátové a návrhové komise:


do mandátové a návrhové komise byli valnou hromadou zvoleni níže uvedení 3
členové: Luděk Mertlík (předseda), Zbyněk Červenka (člen) a Antonín Müller (člen).

3. Změna stanov:
VV připravil, schválil a předložil VH návrh č. 2 na změnu stanov. Návrh změny stanov byl
účastníkům předložen k prostudování. K návrhu změny stanov proběhla diskuze a
vyjádřili se tito členové:
 Jaroslav Knedlík navrhnul, aby se počet členů VV snížil na 5 z důvodu časté
neúčasti některých členů VV na jednáních VV.
VH se k jeho návrhu vyjádřila takto: pro návrh byli 3 členi, proti 22 členů
Návrh nebyl přijat s odůvodněním, že v případě 5 členů VV a nemoci 2 členů, by o
chodu klubu rozhodovali pouze 3 členi VV.
Usnesení VH: předložený návrh změny stanov byl valnou hromadou jednomyslně
schválen beze změny.
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4. Žádost města o prodej části pozemku:
VH byla seznámena s žádostí města o prodej části pozemku (části chodníku podél
kurtu č. 7 a plochy před hl. vraty areálu) z důvodu plánovaného rozšíření a rekonstrukce
komunikace U Panoramy. Jedná se o část pozemku parc. č. 1942/4 o výměře cca 101
m2. Město doposud nepředložilo částku, kterou by nabídlo.
K možnému prodeji pozemků proběhla mezi členy živá diskuze.
Hlasování: pro prodej pozemků 0 členů, proti prodeji 25 členů
Usnesení VH: Prodej pozemků nebyl schválen s odůvodněním, že by došlo
k nárůstu dopravy a tím ke znehodnocení areálu, zhoršení hygienických
a bezpečnostních podmínek.
5. Zpráva o hospodaření:


7.

Luděk Mertlík jako hospodář stručně informoval VH o hospodaření a o dotacích.
Stav bankovního účtu je průběžně zveřejňován v zápisech z VV.
VH byla informována, že letošní dotace na údržbu

Diskuze:
Nikdo z účastníků neměl body do diskuze.

9. Závěr jednání valné hromady:


V závěru poděkoval výkonný výbor všem členům za účast na jednání valné hromady
a informoval je, že další řádná VH (volební) by se měla uskutečnit v květnu 2021.
Valná hromada byla ukončena v 19:00.

Zápis vyhotovil: Štěpán Zelený, dne 15.09.2020
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