
Zápis z výroční členské schůze TJ Sokol Chornice, z.s. 

Výroční členská schůze pro rok 2017 se konala dne 27. ledna 2017 od 18:00 hod. 

v zasedací místnosti Kulturního domu v Chornicích za účasti 29 členů. Členská schůze byla dle 

stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze.  

V úvodu předseda Zdeněk Štefl přivítal přítomné členy. Dále všechny přítomné vyzval, 

aby uctili památku zesnulého člena pana Drahoslava Majera minutou ticha. 

Následně členská schůze schválila program schůze v následujícím znění: 

1.   Seznámení s programem 

2.   Zpráva o činnosti  

a.   jednotlivých oddílů 

i. gymnastika 

ii. atletika 

iii. fotbal  

iv. florbal 

v. sportovně pohybový kroužek 

b.   akce pro veřejnost 

i. Chornický vandr 

ii. Dětský den 

iii. Drakiáda 

iv. Den pohybu 

3.   Zpráva o hospodaření za rok 2016 

a. zpráva o hospodaření 

b.   revizní zpráva 

c.   dotace 

4.   Návrh rozpočtu na rok 2017 

5.   Schválení rozpočtu na rok 2017 

6.   Plán činnosti na rok 2017 

7.   Zhodnocení předsedy 

8.   Diskuse 

9.   Návrhy a usnesení z výroční členské schůze 

10.   Závěr 



1. Předseda spolku Zdeněk Štefl seznámil přítomné členy s programem výroční členské 

schůze.  

2. Zpráva o činnosti  

a. jednotlivých oddílů - jednotlivé zprávy jsou součástí výroční zprávy 

Zprávu za sportovní gymnastiku přečetla Blanka Mauerová. 

Zprávu za všeobecné cvičení přečetla Alena Fiebichová.  

Předána poukázka Martinu Elneovi do SPORTISIMA v hodnotě 500 ,- za titul mistra ČR 

v atletickém víceboji. 

Zprávu za fotbal přečetl Ondřej Jelínek. 

Zprávu za florbal přečetl Jiří Slabý. 

Zprávu za sportovně pohybový kroužek přečetla Blanka Mauerová. 

b. akce pro veřejnost – zpráva je součástí výroční zprávy 

Zprávu z jednotlivých akcí přečetla Blanka Mauerová. 

3. Zpráva o hospodaření za rok 2016 - jednotlivé zprávy jsou součástí výroční zprávy 

a. zpráva o hospodaření  

Přečetla Zdeňka Vykydalová. 

b. revizní zpráva 

Přečetl Aleš Fiebich. 

c. zpráva o dotaci 

Přítomné seznámil se získanou dotací Jaroslav Mauer. 

V roce 2016 se nám podařilo získat dotaci MŠMT pod názvem Organizace sportu ve 
sportovních klubech a tělovýchovných jednotách na podporu činnosti jednotlivých kroužků, 
v celkové výši 57 000,-. 

4. Návrh rozpočtu na rok 2017  

Předpokládané výdaje na rok 2017:  

1. Náklady na energii a údržbu ........................................ 10 000,- Kč 

2. Cestovné ...................................................................... 20 000,- Kč 

3. Rozhodčí ...................................................................... 20 000,- Kč 

4. Sportovní potřeby ........................................................ 50 000,- Kč 



- vybavení pro florbal                    20 000,- Kč 

- gymnastické náčiní                                           10 000,- Kč 

- vybavení sportovně pohybový kroužek            10 000,- Kč 

- všeobecné cvičení    10 000,- Kč 

5. Akce pro veřejnost    30 000,- Kč 

- Chornický vandr    6 000,- Kč 

- Vítání prázdnin    6 000,- Kč 

- Pouťová zábava    6 000,- Kč 

- Den pohybu    6 000,- Kč 

- Drakiáda    6 000,- Kč 

Celkem předpokládané výdaje na rok 2017 ....................... 130 000,- Kč 

 

Předpokládané příjmy na rok 2017: 

1. Výdělky na akcích ........................................................ 20 000,- Kč  

2. Příspěvek od OÚ Chornice .......................................... 110 000,- Kč  

Celkem předpokládané příjmy na rok 2017....................... 130 000,- Kč 

 

5.      Schvalování rozpočtu na rok 2017 

pro 29    proti 0    zdržel se 0 

Rozpočet byl jednomyslně schválen. 

 

6. Plán činnosti na rok 2017  přednesla Blanka Mauerová. 

Akce na rok 2017 – Chornický vandr, Vítání prázdnin, Pouťová zábava, Den pohybu, Drakiáda 

 

7.  Předseda poděkoval jednotlivým vedoucím kroužků za jejich činnost. Zastavil se u 

fotbalu, kde si postěžoval, že by návštěvnost fotbalu mohla být vyšší. Dále vysvětloval 

náklady na zedníka, který v průběhu roku 2016 opravoval kabiny fotbalistů, které byly 



v nevyhovujícím stavu. Materiál na tuto opravu hradila obec, TJ SOKOL Chornice,  z.s. hradil 

práci. 

          Dále pochválil Alenu Fiebichovou a Ilonu Vašíčkovou za jejich práci. Ve svém volném čase 

jezdí s dětmi na soutěže a mají s nimi velké úspěchy.  

 

8. Diskuse nebyla, členové neměli potřebu diskutovat. 

 

9. Členská schůze schválila usnesení: „Členská chůze schvaluje zprávy výboru o sportovní 

činnosti, o činnosti a o hospodaření za rok 2017“. 

pro 29     proti 0     zdržel se 0 

 

10.    Na závěr předseda poděkoval přítomným členům za účast a pozval je na drobné 

občerstvení. 

 

Členská schůze skončila ve 20.00 hod. 

V Chornicích dne 27. ledna 2017 

Zapisovatel: Blanka Mauerová __________________________ 

Předseda: Zdeněk  Štefl________________________________ 

Členové výboru: 

Fiebichová Alena _____________________________________ 

Mauerová Blanka _____________________________________ 

Mauer Jaroslav _______________________________________ 

Pilař Radek __________________________________________ 

Slabý Jiří ____________________________________________ 

Vašíčková Ilona _______________________________________ 

Vykydalová Zdeňka ____________________________________ 


