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

4.3.2016 od 18:00
restaurace Pod Hrady, Olšina

Svolavatel:

výkonný výbor TJ

Přítomno:

33 členů

Program:

1) Zahájení
2) Seznámení s jednacím řádem
3) Volba komisí
4) Zpráva o činnosti TJ v roce 2015
5)Zpráva pokladní
6) Zpráva revizní
7) Diskuze
8) Usnesení a závěr
9) Večeře a volná zábava

Průběh jednání:
1) S malým zpožděním, o které se postarali horliví plátci příspěvků, byla schůze

zahájena.
Zahájil ji a vedl Karel Horáček ml. Pozdravil se a přivítal všechny zúčastněné
členy a zápisem z výroční členské schůze pověřil Aleše Mužáka.
2) Dále proběhlo seznámení s jednacím řádem, který byl následně hlasováním

schválen všemi 33 hlasy „PRO“.
3) Návrhová komise doporučena a schválena ve složení:

Lenka Koťátková (předseda), Jiří Koťátko, Zdeněk Váňa Zprávu o činnosti
v minulém si připravila a přednesla Zdenka Horáčková, zpráva byla velmi
obsáhla, proběhly informace o změnách v organizaci v zoce 2015, o
mimořádné členské schůzi a volbě výkonného výboru TJ.
Informace o členské základně, k 31.12.2015 čítá 58 členů, o sponzorech na
činnost naší TJ.
Poděkování kapele Rodokmen za kulturní podporu při akcích.
Seznámení s proběhlými akcemi za uplynulý rok 2015, ve výčtu byly zmíněny
jednak akce zařazené do kalendáře TJ Stonožka, ale také mnoho akcí
soukromých, které členi uskutečnili ve svém volném čase.
Poděkování Karlu Horáčkovi st. za mnoho pracovním hodin stravených při
výrobě nového vozíku na lodě a kola.
Na konec zprávy byli členi nalákáni na novou sezónu 2016, popřáno hodně sil
novému výboru a výdrž našim členům.
4) Zprávu pokladní připravila a seznámila s ní členy Jana Nováková, poděkovala

za příspěvkovou kázeň.
5) Zprávou revizní byla vyslovena správnost vedení účetnictví TJ, splnění

usnesení z výroční členské schůze v roce 2015. Připravila a seznámila nás s
ní Ing. Jaroslava Petrboková.
6) Karel Horáček ml. vyzval účastníky k diskuzi

Jako první této možnosti využil sám Karel Horáček ml. a ubezpečil všechny
zúčastněné, že náročnost letošního Velikonočního pochodu bude
nesrovnatelně nižší než loňský ročník a zároveň členy pozval na letošní ročník
této tradiční akce, která proběhne netradičně v sobotu před Velikonocemi
26.3. 2016.
Jana Nováková – žádá přítomné o inspiraci na připravovanou Jarní výcházku,
nemá nápady, nový termín Velikonočního pochodu je kvitován
Karel Horáček st. – seznamuje ostatní se záměrem uskutečňovat kratší
vycházky pro seniory, v plánu jsou výlety v pátek.

Miroslav Bureš – kritika loňského Velikonočního pochodu za náročnost, letos
je zvědavý, zda avizovaná „pohodička“ skutečně dodržena.
Karel Horáček ml. – informace o zaslaném dopisu na OÚ Březina o využití
obecního bytu k účelům setkávání se občanů vesnice, pro účely akce Cvičení
žen a Sebeobrana. Zpětná reakce zatím žádná.
Zdenka Horáčková – připomenutí, že jsou volně k nahlédnutí fotky ze
soukromých akcí členu, dále pak nabízí brožury Historie TJ (20Kč) a Labské
stezky (10Kč).
Karel Horáček ml. – podává informaci o možnosti zapujčení nového vozíku na
lodě a kola.
7) Předsedkyně návrhové komise Lenka Koťátková přednesla usnesení výroční

členské schůze, usnesení bylo opět schváleno jednohlasně 33 hlasů „PRO“
Karel Horáček ml. poděkoval zúčastněným za pozornost, popřál úspěšný nový
turistický rok a vyzval k platbě členských příspěvků a poplatků za uskladnění
lodí.
8) Večeře byla objednána na 19:30, když měli všichni plná břicha, tak se o

zábavu postarala kapela Rodokmen s líbivými tony jejich písní. K dispozici
byly stále fotografie z různých zajimavých akcí členů naší TJ.
Po ukončení oficiálního programu se ještě krátce sešel výkonný výbor, aby projednal
registraci TJ na finančním úřadě. Odhlasováno bylo, že registrace bude provedena
k datu 20.11.2015 (vznik TJ Stonožka Březina z.s.), tedy již za část roku 2015 bude
podáno daňové přiznání. O administrativní záležitosti se postará Ing. Jaroslava
Petrboková.
Dále byla domluvena výborová schůze na datum 19.42016 od 18:00, místo konání
bude upřesněno později.

Zapsal Ing.Aleš Mužák, jednatel

