
Zápis z Členské schůze TC Bajda Kroměříž, z.s. ze dne 28. 3. 2019 

 

Dle prezenční listiny Členská schůze není usnášeníschopná, svolává se mimořádná členská 
schůze se zahájením o hodinu později (viz Stanovy). 

 

1) Zahájení, přivítání, program – program jednání schválen dle přiloženého návrhu 
programu. 

2) Zpráva Kontrolní komise – přednesl předseda komise Karel Fuchsa – Kontrolní komise 
doporučuje schválení závěrky za rok 2018. Navrhovaný rozpočet na rok 2019 je 
reálný. Hlasování – přijato. 

3) Finanční zpráva za rok 2018 – Marie Butulová – hospodaření v roce 2018 skončilo 
přebytkem. Finanční zpráva – viz příloha č. 1. Informace k placení členských příspěvků 
– neuvádět r.č., uvést variabilní symbol 0320019, do zprávy pro příjemce uvádět 
jméno plátce. Bez dotazů. Hlasování – schváleno všichni, jeden se zdržel. 

4) Zpráva o činnosti tenisové školy a zpráva o závodní činnosti – viz příloha č. 2. 
Schváleno. Stručné informace k činnostem na rok 2019 (závodní tenis a tenisová 
škola). 

5) Informace k rekonstrukci Solária – realizovány činnosti dle projektu a v souladu 
s podmínkami čerpání dotace. Dotace proplaceny – vyúčtováno, dokončeno. Další 
opravy a záležitosti týkající se Solária budou řešeny – otázka využití Solária – dotazy 
na členy – jaké záměry, co by se mohlo realizovat. V roce 2019 pouze záležitosti 
běžné údržby. 

6) Návrh členských příspěvků na rok 2019 (stejné jako v roce 2018): členský příspěvek – 
dospělí – 3.000,- Kč, důchodci – 1.800,- Kč, děti do 9 let – 500,- Kč, děti 10 – 18, 
studenti do 26 – 1.000,- Kč, udržovací poplatek – 200,- Kč, hodinová sazba za kurt 
150,- Kč, hodinová sazba – hřiště a stěna – 30,- Kč, v případě využití skříňky se členský 
příspěvek zvyšuje o 500,- Kč. Hlasování: schváleno jednomyslně. Termín zaplacení 
členských příspěvků: do 30. 4. 2019. 

7) Návrh rozpočtu na rok 2019- viz příloha č. 3. Hlasování: schváleno, jeden se zdržel. 
8) Informace o přihláškách nových členů – Berka Dalibor, Přidal Miroslav, Hamal Pavel. 

Hlasování: schváleno. 
9) Návrh na schválení čestného členství – Mgr. Miroslav Pilát, Ing. Dušan Netopil. 

Hlasování: schváleno, zdržel se: 2 
10) Návrh na změnu stanov. Schváleno v novém znění jednomyslně.  
11) Všichni stávající členové výboru rezignovali, volba nových členů výboru.  Návrh na 

změnu počtu členů výboru – nově 9 – hlasování: pro 23, neschváleno. Zůstává výbor 
v počtu dle stanov – 11 členů výboru. Hlasování o navržených členech výboru – 
proběhlo tajně – rozdány hlasovací lístky – člen/hlas, výsledky viz níže: potřebný 
počet hlasů získali a členy Výboru se stali: Sedláček Petr, Butulová Marie, Hrabal 
František, Neřád Dalibor, Kuropatová Eliška, Vodáková Dagmar, Vodáková Ludmila, 
Gregor Petr, Manďák Pavel, Večerka Radek, Korbel Jiří. 



12) Příprava kurtů – informace – jsou v přípravě, zatím nelze začít hrát z důvodu počasí, 
pokud nebude mrznout – možná již další týden. Poděkování všem účastníkům brigád 
na kurtech při jejich přípravě. 

13) Správa areálu – předpoklad ukončení činnosti správce pana Remeše po letošní 
sezóně. Konstatování potřeby zajistit správu areálu – úkol pro další období. 

14) Diskuse: dotaz na provozování občerstvení u Solária – osloveno mnoho 
potencionálních zájemců, zatím předběžně pouze jeden zájemce. 

 
 
Zapsala: Ludmila Vodáková, redigoval: Petr Sedláček 
 
 
 
 


