Zápis z výroční členské schůze TJ Stonožka Březina z.s.
Datum a místo konání:

14.2.2020 od 18:00
Restaurace Pod Hrady, Olšina

Svolavatel:

výkonný výbor TJ

Přítomno:

31 členů

Program:

1) Zahájení a seznámení s jednacím řádem
2) Volba návrhové komise
3) Zpráva o činnosti TJ v roce 2019
4) Zpráva pokladní
5) Zpráva revizní
6) Seznámení s kalendářem činností pro rok 2020
7) Diskuze
8) Usnesení a závěr schůze
9) Večeře
10) Promítání fotografií z akcí roku 2019

Průběh jednání:
Tak za po roce na tradičním místě, salonek restaurace Pod Hrady na Olšině. Panuje zde čilý ruch,
účastníci se scházejí a každý má svou kolonku na prezenční listině, do které sbírá podpisy Eva
Mužáková. Konečný počet je 31 členů TJ, tedy výroční členská schůze je usnášení schopná.
Také se vybírají členské poplatky a poplatky za uskladnění soukromých lodí v loděnici, opět
stvrzujeme podpisem.
Oficiálního zahájení se ujímá Karel Horáček ml. v čase 18:15. Proběhlo uvítání všech zúčastněných,
seznámení s jednacím řádem, který byl hned odsouhlasen, a s pracovním kalendářem pro nastávající
rok 2020. Zápisem ze dnešní schůze pověřil Aleše Mužáka.
Následovala volba návrhové komise:
Jana Nováková (předsedkyně)
Radka Vytinová
Alena Süssrová
Komise byla zúčastněnými jednohlasně odsouhlasena

Dále se již slova ujala Zdenka Horáčková, která si pro nás připravila a přednesla zprávu o činnosti TJ za
loňský rok.
Zdenka nás seznámila se stavem členské základny, 60 členů k 31.12.2019, hovořila o financování
činnosti TJ v roce 2019, zejména o získaných dotacích, příspěvcích a sponzorských darech (detailní
financování ve právě pokladní), zmínila činnost výkonného výboru, který se na svých schůzích sešel
celkem 6x a navíc proběhla schůzka se zástupci SDH na OÚ Březina.
Následoval detailní popis jednotlivých akcí za rok 2019, akce po akci. Zdenky zpráva měla
vyčerpávající náplň.
V závěru zprávy popřála všem hodně účasti na akcích TJ a vyzvala zúčastněné, aby více sdíleli a
posílali fotky z akcí, abychom se při příští výroční schůzi měli na co dívat.
Následující zprávu měla připravenou Jarka Petrboková-Richtrová. Seznámila nás s pohyby finančních
prostředků na pokladně i na bankovním účtu u Poštovní spořitelny za rok 2019, v obou případech byl
zaznamenán zisk. Zmíněno bylo využití dotací od ČUS a Nadace občanského rozvoje. Členům
v důchodovém věku nabídla možnost vystavení potvrzení pro zdrav. pojišťovnu, která proplácí
členské příspěvky ve sportovních organizacích.
Poslední zprávu přednesla Dagmar Svobodová a to zprávu revizní. Z ní vyplynulo, že účetnictví bylo
vedeno přehledně a průkazně, vše bylo zkontrolováno a žádné neoprávněné čerpání financí nebylo
odhaleno a také, že usnesení z minulé výroční schůze bylo plněno.
Diskuze:
Dagmar Svobodová – zahajuje diskuzi a jak bývá zvykem, pozdraví zúčastněné jménem starostky obce
Březina, poděkuje za práci VV TJ Stonožka a ostatním aktivním členům
Zdenka Horáčková – využívá diskuzi k informaci o plánované cestovatelské besedě s Václavem
Holasem, 28.2. v Březině U Ježků

Zdeněk Horáček
-

-

apeluje na členy s účastí na akcích, aby organizátor akce tímto nebyl demotivován, až dojde
k jejímu úplnému zrušení
dále informoval o sv.vavřinecké pouti, kde by chtěli, s Katkou Horáčkovou, více rozložit
organizaci akce na ostatní lidi,rovnou poslal do placu leták s jednotlivými povinnostmi před
akcí, které je zapotřebí zařídit. K těmto povinnostem bylo možné napsat své jméno s tím, že
se o ni postarám.
znovu zazněla prosba o pomoc při přípravách těchto velkých akcí

Karel Horáček st. - informuje o stavu Vycházek pro ty, kteří už mají více času (důchodci), v loňském
roce mu vzala vítr z plachet sousední organizace KČT Mn. Hradiště, pořádali velké množství
podobných akcí, ale pro nadcházející rok 2020 slibuje, že se vycházky uskuteční. Také se přidává
s výzvou o zasílání fotek jak z akcí TJ, taky svých soukromých, se kterými se budeme chtít podělit
s ostatními.
Zdenka Horáčková
-

nabízí k rozebrání prospekty, které získala od informačního střediska v Turnově, zejména o
stezce GREENWAY
dále sděluje důležitou informaci o zářijovém pobytu, letos se vyráží do rovinaté krajiny v okolí
Roudnice nad Labem, ve stejném termínu se koná i vinobraní v Roudnici

Karel Horáček ml. – informuje členy o účtu na portálu Mapy.cz, který vytvořil, kdo bude mít zájem,
budou mu dány přístupové údaje k účtu, kde jsou již připravené kategorie se zájmovými body,
trasami apod., každý člen s přístup. Údaji se může podílet na tvorbě tohoto účtu a nebo jen využívat
již uložených informací
KONEC DISKUZE
Zbývalo již jen přečíst usnesení z letošní výroční členské schůze, o to se postarala Jana Nováková
z postu předsedkyně návrhové komise (Usnesení vloženo k zápisu v knize zápisů), všichni zúčastnění
usnesení odsouhlasili.
Karel Horáček ml. již definitivně ukončil oficiální část schůze, popřál příjemný zbytek večera při volné
zábavě.
Následovala večeře a jako poslední bod programu projekce fotografií z akcí roku 2019.
Zapsal Aleš Mužák

