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

Výroční členská schůze pro rok 2019 se konala dne 15. února 2019 od 18:00 hod. 

v zasedací místnosti Kulturního domu v Chornicích za účasti 22 členů z 29. Členská schůze 

byla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze.  

Členská schůze schválila program schůze v následujícím znění: 

1.   Zahájení výroční členské schůze  

2.   Určení zapisovatele   

3.   Seznámení s programem výroční členské schůze a jeho schválení hlasováním 

4.   Zpráva o činnosti  

a.   jednotlivých oddílů 

i. všeobecné cvičení  

ii. tanečky  

iii. kondiční cvičení  

iv. florbal  

v. cvičení pro ženy  

vi. sportovně pohybový kroužek  

vii. cvičení pro maminky s dětmi  

b.   akce pro veřejnost 

i. Chornický vandr  

ii. Pomáháme pohybem a drakiáda 

iii. Mikulášská nadílka  

iv. Kurz sebeobrany  

v. Předvánoční párty   

5.   Zpráva o hospodaření za rok 2018 

a.   zpráva o hospodaření  

b.   revizní zpráva  

6.   Návrh rozpočtu na rok 2019  

7.   Schválení rozpočtu na rok 2019  

8.   Plán činnosti na rok 2019  

i. Malá kopaná 

ii. Chornický vandr 

iii. Dětský den spojený s Letním večerem rybářů 

iv. Příměstský tábor 

v. Pouťová zábava a odpoledne 

vi. Pomáháme pohybem a drakiáda 

vii. Mikulášská nadílka 

9.   Zhodnocení předsedy  

10. Schválení zprávy výboru o sportovní činnosti, o činnosti a o hospodaření za rok 2018 

11. Volba člena výboru  

12. Diskuse o výši členských příspěvků 



13. Návrhy a usnesení z výroční členské schůze 

14. Závěr 
 

1. Předsedkyně Blanka Mauerová přivítala přítomné členy a poděkovala za jejich účast.  

  

2. Předsedkyně spolku Blanka Mauerová seznámila přítomné členy s programem 

výroční členské schůze. Následně proběhlo hlasování o schválení programu.  

pro - 22   proti - 0   zdrželo se – 0 

 

Následovalo přivítání manželů Trmačových. Paní Trmačová poděkovala za charitativní akci 

pořádanou TJ Sokolem Chornice,z.s. pro jejich handicapovanou dceru a výtěžek z této akce 

posloužil k pořízení nového cyklovozíku.  

 

3. Zpráva o činnosti  

a. jednotlivých oddílů - jednotlivé zprávy jsou součástí výroční zprávy 

Zprávu za všeobecné cvičení přečetla Alena Fiebichová.  

Předány opět poukázky v hodnotě 200,- do Sportisima cvičencům navštěvujících všeobecné 

cvičení za skvělou reprezentaci TJ Sokola Chornice, z.s., výborné výsledky a umístění 

v krajských soutěžích a republikové soutěži. 

Zprávu za tanečky a kondiční cvičení přečetla Petra Klvačová. 

Zprávu za florbal přečetl Radek Pilař. 

Zprávu za cvičení pro ženy přečetla p. Krejčířová 

 Předání kytiček oslavenkyním, které v minulém roce slavily svá jubilea. 

Zprávu za sportovně pohybový kroužek přečetla Blanka Mauerová. 

Zprávu za cvičení pro maminky s dětmi přečetla Blanka Mauerová. 

 

b. akce pro veřejnost – zpráva je součástí výroční zprávy 

Zprávu za Chornický vandr přečetl Jaroslav Mauer.  

Zprávu za akci Pomáháme pohybem a drakiádu přečetla Blanka Mauerová. 

Zprávu za Mikulášskou nadílku přečetl Jiří Slabý. 

Zprávu za kurz sebeobrany přečetla Blanka Mauerová. 

Zprávu za Předvánoční párty přečetla Blanka Mauerová. 

 

4. Zpráva o hospodaření za rok 2018 - jednotlivé zprávy jsou součástí výroční zprávy 

a. zpráva o hospodaření  

Přečetla Zdeňka Vykydalová 



b. revizní zpráva 

Přečetla Irena Vašíčková 
  

5. Návrh rozpočtu na rok 2019 

Předpokládané výdaje na rok 2019: 

1. Náklady na údržbu …………….......................................... 10 000,-  

2. Cestovné závody ........................................................... 20 000,-  

3. Sportovní potřeby ........................................................  45 000,-  

- vybavení pro florbal                      5 000,-  

- vybavení pro tanečky                 5 000,- 

- vybavení sportovně pohybový kroužek               5 000,-  

- vybavení pro všeobecné cvičení                5 000,-  

- vybavení cvičení pro maminky s dětmi               5 000,- 

- kondiční cvičení                 5 000,- 

- cvičení pro ženy                 5 000,- 

- malá kopaná               10 000,- 

4. Akce pro veřejnost                                      35 000,-  

- Chornický vandr                                   6 000,-  

- Drakiáda         6 000,-  

- Pomáháme pohybem                              3 000,- 

- Mikulášská nadílka                  5 000,- 

- Příměstský tábor         15 000,-     

Celkem předpokládané výdaje na rok 2019 ........................  110 000,- 

Předpokládané příjmy na rok 2019: 

1. Výdělky na akcích .........................................................   33 000,-  

2. Příspěvek od OÚ Chornice ............................................   77 000,-  

Celkem předpokládané příjmy na rok 2019........................   110 000,-  

6.      Schvalování rozpočtu na rok 2019 

pro - 22   proti - 0    zdrželo se -  0 

Rozpočet byl jednomyslně schválen. 
 

7. Plán činnosti na rok 2019 přednesla Blanka Mauerová. 

Akce na rok 2019: 

• Chornický vandr 



• Ondřej Kraus uvedl nový kroužek – malá kopaná, který nyní má 16 členů a jehož 

sezóna začíná v dubnu 

• dětský den, který se letos spojí s letním večerem spolku rybářů. Blanka Mauerová 

k tomu dodala, že je to z důvodu nedostatku osob ve spolku rybářů pro tyhle aktivity.  

• příměstský tábor 

• pouťová zábava s odpoledním programem, která proběhne ve spolupráci s kulturní 

komisí a obcí Chornice. Cílem je oživení poutě a zpestření nedělního programu.  

• Pomáháme pohybem a drakiáda – dojde k prodloužení běžecké trasy po okolí. Petra 

Klvačová oslovila pár lidí, kteří by příspěvek potřebovali, a to 1 dítě, 3 dospělí nebo 1 

rodina. Návrh z obecenstva – paní Pechová navrhla vybírat pouze z dětí.  

• Mikulášská nadílka 

 

8. Zhodnocení činnosti spolku předsedkyní. Poděkovala jednotlivým vedoucím kroužků 

za jejich činnost, členům výboru za jejich práci. Také přednesla plány týkající se zpracování 

projektu na antukové hřiště.  

 

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

sportovní činnosti, o činnosti a o hospodaření za rok 2018“. 

pro – 22               proti - 0   zdrželo se -  0 

10. Volba člena výboru. 

Jelikož člen Zdeněk Štefl vystoupil z výboru, bylo nutné zvolit nového člena. Výborem byl 

navržen Ondřej Kraus. 

 

Hlasování proběhlo následovně:  

 pro – 22                          proti - 0               zdrželo se - 0 

 

11. Diskuse o výši členských příspěvků. Spolek má stanovený členský roční příspěvek na 

100,- pro děti a 200,- pro dospělé. Pokud však chce spolek žádat o dotační programy, je 

podmínkou vyšší příspěvky. Z obecenstva: „Pro důchodce je 200,- dostatečná částka“.  

Jaroslav Mauer na to reagoval: „ Jsem pro, aby zůstala stejná částka. Věřím, že jsme schopni 

ty peníze si vydělat. Nebo o nějaké dotace požádáme nebo obec o příspěvek. Obec nám 

může dát max. 70 % z celkového našeho rozpočtu. Otázka nastává ve chvíli, když budeme 

chtít zrealizovat hřiště – buď si vezmeme úvěr, nebo si vezmeme dotační program přes 

obec“.  



12. Návrhy a usnesení z výroční schůze. 

Nebyl vznesen žádný návrh. 

 

Členská schůze skončila ve 21.00 hod. 

 

V Chornicích dne 15. února 2019 

Zapisovatel: Vašíčková Ilona  ___________________________________ 

Předsedkyně: Mauerová Blanka ________________________________ 

Členové výboru: 

Fiebichová Alena ______________________________________ 

Klvačová Petra ________________________________________ 

Onřej Kraus _________________________________________ 

Mauer Jaroslav _______________________________________ 

Pilař Radek __________________________________________ 

Slabý Jiří ____________________________________________ 

Vašíčková Ilona _______________________________________ 

Vykydalová Zdeňka ____________________________________ 


