
 Zápis z výroční členské schůze TJ Stonožka Březina z.s.

Datum a místo konání: 10.3.2017 od 18:00

Restaurace Pod Hrady, Olšina

Svolavatel: výkonný výbor TJ

Přítomno: 36 členů

Program: 1) Zahájení

2) Seznámení s jednacím řádem 

3) Volba návrhové komise

4)Zpráva o činnosti TJ za rok 2016

5) Zpráva pokladní

6) Zpráva revizní

7) Diskuze

8) Hlasování o změně členských příspěvků

8) Usnesení a závěr

9) Večeře, volná zábava

Průběh jednání:

Poté, co dorazili všichni účastníci a pohodlně si zabrali svá místa, mohla být schůze zahájena…s malým
zpožděním (cca 18:15).

Výroční schůzi zahájil a po celou dobu ji uváděl Karel Horáček ml. 

Přivítal všechny zúčastněné, seznámil nás s jednacím řádem schůze a následně jej nechal odhlasovat…
výsledkem bylo jednohlasné „PRO“

Zápisem z letošní výroční schůze pověřil Aleše Mužáka.

Návrhová komise byla navržena ve složení: Jiří Koťátko (předseda)

Lenka Koťátková

Zdeněk Váňa

I hlasování o návrhové komisi bylo jednohlasně souhlasné.



Následovala zpráva o činnosti za uplynulý rok 2016. O její realizaci a přednesení se postarala 
předsedkyně Zdenka Horáčková. Informovala nás o stavu členské základny ke konci roku 2016, o 
celoroční činnosti výkonného výboru a veškerých naplánovaných akcích TJ Stonožka pro rok 2016. 
Zmíněny byly akce, které uskutečnili členové soukromě, případně akce pod hlavičkou TJ, které neměly
pevný termín v kalendáři.
Dále také zmínila informaci o plánovaném navýšení členských příspěvků s odkazem na „Hlasování o 
navýšení“ dále v programu schůze.

Následovala zpráva pokladní, kterou připravila a seznámila nás s ní Jana Nováková, zmíněny byly 
kompletní pohyby peněz jak v pokladně, tak na bankovním účtu, veškeré příjmy a výdaje TJ za rok 
2016.

Se zprávou revizní seznámila všechny zúčastněné Ing. Jaroslava Petrboková a výsledkem bylo, že 
účetnictví TJ je vedeno řádně, nebyly objeveny žádné nedostatky. Proběhla kontrola plnění usnesení 
z minulé výroční schůze za rok 2016 a opět nebylo shledáno, žádné pochybení.

Dále byla v programu diskuze:

-  jako první se o slovo přihlásil starosta obce Březina Radoslav Drázský, poděkoval výboru TJ a 
ostatním aktivním členům za práci, kterou odvádějí a zejména za práci s dětmi, dále využil 
možnosti a vyzval kolektiv k účasti na akci Ukliďme Česko, jež se koná začátkem dubna.

- další v pořadí do diskuze přispěl Karel Horáček st., zmíněny byly jím pořádané vycházky pro ty,
kteří již mají čas (důchodci), v loňském roce plánoval 4 tyto vycházky, ale uskutečněny byly jen
2. Pro nadcházející rok 2017 má opět v plánu uskutečnit pár těchto výletů a vyzval členy 
k účasti na nich.

- Zdenka Horáčková dále vyzvala členy, aby do seznamu dopsali změny kontaktních údajů a 
členská základna mohla být zaktualizována a také měla tu čest a pogratulovala 
novomanželům Josefu Richtrovi a Jarce Petrbokové a zároveň jim předala dar za TJ.

- Jana Nováková využila diskuzi k pozvání na Jarní vycházku  na Kokořínsko, kterou připravuje.
- Karel Horáček ml. pozval zúčastněné na připravovaný Velikonoční pochod, letos opět 

netradičně v sobotu před Velikonoci.
- Zdeněk Váňa, také využívá diskuzi a zve všechny přítomné na zájezd do Tater, který organizuje 

v termínu 3. - 6.8.2017.
- Zdenka Horáčková ještě zmiňuje důvody navýšení členských příspěvků, nejedná se navyšování

kapitálu TJ, ale rostoucí ceny služeb a veškerého materiálu, který je potřebný pro propagaci 
akcí apod.

Po té, co byla diskuze ukončena, následovalo hlasování o plánovaném navýšení členských příspěvků.

Nově stanovené příspěvky: 150 Kč / běžný člen

120 Kč / důchodce, studenti, mateřská dovolená

Výsledek hlasování bylo opět jednohlasné „PRO“ od všech zúčastněných.



Následovalo Usnesení z výroční schůze pro rok 2017, které přečetl předseda návrhové komise, Jiří 
Koťátko. Odhlasováno jak jinak, než jednohlasně „PRO“.

Karel Horáček ml. poděkoval všem za pozornost a následně výroční schůzi ukončil.

Členi již byli vyzváni k zaplacení nově schválených, zvýšených, členských příspěvků a případně 
poplatků za uskladnění lodí v loděnici (beze změny).

Následovala večeře a pak již volná zábava, při které nás opět doprovázely písně od části kapely 
Rodokmen.

Fotky ze zmíněných soukromých akcí byly dány k volnému nahlédnutí.

Zapsal Aleš Mužák


