ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Název spolku:

TJ Sokol Březová z.s.

Sídlo spolku:

Březová 379, 687 67 Březová

Datum:

3. prosince 2021

Místo:

Hospoda U Bruštíků, Březová

Svolavatel:

Josef Uher, předseda

Způsob svolání:

členská schůze svolána na pozvánku

Průběh zasedání:
Zahájení a ověření usnášeníschopnosti
•
•

Zasedání členské schůze zahájil Josef Uher (předseda výboru).
Z listiny přítomných Josef Uher zjistil, že na zasedání členské schůze je přítomno 63
z celkových 112 členů spolku. Členská schůze je proto usnášeníschopná. Prezenční
listina tvoří přílohu tohoto zápisu.

Schválení programu
•

Členská schůze schválila následující program jednání:
1. Zahájení, úvod
2. Volba předsedy zasedání
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba členů volební komise
5. Slovo předsedy
6. Slovo místopředsedy
7. Slovo ekonomického manažera
8. Slovo sekretáře
9. A-tým
a. Zhodnocení podzimní části
b. Plán přípravy na jarní část
10. Přípravka
a. Zhodnocení podzimní části
b. Plán přípravy na jarní část
11. Žáci
a. Aktuální stav v klubu
12. Projekt spolupráce s klubem FC Strání
a. Aktuální stav spolupráce
13. Změna stanov klubu
a. Projednání nových stanov
b. Hlasování o nových stanovách

14. Změny jednání statutárního orgánu
a. Josef Křeháček – vždy s druhým statutárem
b. Hlasování o změnách
15. Skutečnosti zapisované do spolkového rejstříku
a. Pověření osoby pro zápis změn
16. Hospodaření klubu
a. Výsledek hospodaření za rok 2020
b. Plán hospodaření klubu na rok 2022
17. Sponzoři TJB
a. Aktuální sponzoři
b. Oslovení nových
18. Dotace 2022
a. NSA - mládež
b. Obec Březová – provoz klubu
c. Zlínský kraj - mládež
19. Cyrilky 2022
a. Předběžný plán, termín
20. IV. Vánoční halový turnaj
a. Projednat, zda uspořádat (omezení Covid-19)
21. Diskuze
22. Závěr, ukončení

Přijatá usnesení:
•

Členská schůze zvolila tyto členy:
o

o

o

o

•

Předseda zasedání: Josef Uher
▪ PRO: 63
PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Zapisovatel: Ing. Pavel Čaňo
▪ PRO: 63
PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Ověřovatel zápisu: Josef Janků
▪ PRO: 63
PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Členové volební komise:
▪
▪

Člen I.: Dušan Bruštík
PRO: 63
PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

▪
▪

Člen II.: Josef Křeháček
PRO: 63
PROTI: 0

ZDRŽELO SE: 0

Členská schůze schvaluje nové stanovy spolku platné od 3. prosince 2021 a pověřuje
Ing. Pavla Čaňa k podání návrhu na zápis skutečnostní zapisovaných do spolkového
rejstříku
▪ PRO: 63
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 0

•

Členská schůze schválila hospodaření klubu za rok 2020 a schvaluje plán hospodaření
na rok 2022
▪ PRO: 60
PROTI: 0
ZDRŽELO SE: 3

•

Členská schůze dále probrala následující body schůze:
o Josef Křeháček nebude zapsán do spolkového rejstříku jako osoba, která může
jednat samostatně za klub
o A-tým – zhodnocení podzimní části, rezignace trenéra Kaliny, spolupráce
s novým trenérem Blažkem, plán zimní přípravy
o Mládež
▪ Přípravka – práce s mládeží do budoucna, plán zimní přípravy,
požadavek na nové vybavení
▪ Žáci – plán na obnovení žáků
o Projekt – spolupráce s FC Strání
o Sponzoři klubu – aktuální sponzoři, oslovení nových sponzorů
o Dotace obec Březová – vyhodnocení za rok 2021, požadavek na rok 2022
o Dotace NSA – vyhodnocení za rok 2021, požadavek na rok 2022
o Dotace ZK – vyhodnocení za rok 2021, požadavek na rok 2022
o V. Vánoční halový turnaj – zrušen kvůli Covid-19, další VI. turnaj předběžný
termín bude 27. prosince 2022
o Cyrilky – vyhodnocení Cyrilek 2021, předběžný program Cyrilek 2022 (v
charitativním pojetí)
o Dotační projekt na opravu hřiště
o Ostatní
▪
▪

výpomoc při domácích zápasech (obsluha ovládací tabule, výběr
vstupného, obsluha v baru – zadání inzerátu na web)
vyhodnocení vypisování cesťáků a předkládání dokladů za nákup
sportovního vybavení

V Březové dne 3. prosince 2021

………………..
Ing Pavel Čaňo
zapisovatel

………………..
Josef Janků
ověřovatel

………………..
Josef Uher
předseda

………………..
Dušan Bruštík
místopředseda

………………..
razítko klubu

Příloha: Prezenční listina

