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

 

Výroční členská schůze pro rok 2018 se konala dne 9. února 2018 od 18:00 hod. 

v zasedací místnosti Kulturního domu v Chornicích za účasti 20 členů z 33. 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.   Seznámení s programem výroční členské schůze a jeho schválení hlasováním 
3.   Zpráva o činnosti  

a.   jednotlivých oddílů 
i. gymnastika 

ii. všeobecné cvičení 
iii. tanečky 
iv. fotbal  
v. florbal 
vi. sportovně pohybový kroužek 

vii. cvičení pro maminky s dětmi 
b.   akce pro veřejnost 

i. Chornický vandr 
ii. Den pohybu a Drakiáda 
iii. Pouťová zábava 

4.   Zpráva o hospodaření za rok 2017 
a.   zpráva o hospodaření 
b.   revizní zpráva 

5.   Návrh rozpočtu na rok 2018 
6.   Schválení rozpočtu na rok 2018 
7.   Plán činnosti na rok 2018  

i. Chornický vandr 
ii. Den pohybu a Drakiáda 
iii. Pomáháme sportem 
iv. Mikulášský karneval 

8.   Zhodnocení předsedy 
9. Schválení zprávy výboru o sportovní činnosti, o činnosti a o hospodaření za rok 2017 

10. Volba předsedy a členů výboru 

11. Diskuse 

12. Návrhy a usnesení z výroční členské schůze 

13. Závěr 



1. Předseda Zdeněk Štefl přivítal přítomné členy a poděkoval za jejich účast.  

 

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

schůze. Následně proběhlo hlasování o schválení programu.  

pro - 20   proti - 0   zdrželo se - 0 

 

3. Zpráva o činnosti  

a. jednotlivých oddílů - jednotlivé zprávy jsou součástí výroční zprávy 

Zprávu za sportovní gymnastiku přečetla Ilona Vašíčková. 

Zprávu za všeobecné cvičení přečetla Alena Fiebichová.  

Předány poukázky v hodnotě 200,- a 500,- 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 přečetla Petra Klvačová. 

Zprávu za fotbal přečetl Jiří Slabý. 

Zprávu za florbal přečetl Radek Pilař. 

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 z jednotlivých akcí přečetla Blanka Mauerová, pouťovou zábavu zhodnotil 

Zdeněk Štefl. 

 

4. Zpráva o hospodaření za rok 2017 - jednotlivé zprávy jsou součástí výroční zprávy 

a. zpráva o hospodaření  

Přečetla Alena Fiebichová. 

 

b. revizní zpráva 

Přečetla Alena Fiebichová.  

 



5. Návrh rozpočtu na rok 2018 

 

Předpokládané výdaje na rok 2018: 

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

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

3.  Sportovní potřeby .......................................................... 30 000,-  

- vybavení pro florbal                       6 000,-  

- vybavení pro tanečky                  6 000,- 

- vybavení sportovně pohybový kroužek                6 000,-  

- vybavení pro všeobecné cvičení         6 000,-  

- vybavení cvičení pro maminky s dětmi        6 000,- 

4.  Akce pro veřejnost        25 000,-  

- chornický vandr          6 000,-  

- den pohybu a drakiáda                   6 000,-  

- pomáháme sportem                                 3 000,- 

- Mikulášská nadílka                                        10 000,- 

Celkem předpokládané výdaje na rok 2018 ........................... 85 000,-  

 

Předpokládané příjmy na rok 2018: 

1. Výdělky na akcích .......................................................... 15 000,-  

2. Příspěvek od OÚ Chornice ............................................  70 000,-  

Celkem předpokládané příjmy na rok 2018........................... 85 000,-  

 

6.      Schvalování rozpočtu na rok 2018 

pro - 20   proti - 0    zdrželo se -  0 

Rozpočet byl jednomyslně schválen. 

 



7. Plán činnosti na rok 2018 přednesla Blanka Mauerová. 

Akce na rok 2018 – Chornický vandr, Den pohybu a Drakiáda, Pomáháme sportem - 

charitativní akce na podporu lidem v nouzi či znevýhodněným spoluobčanům. Mikulášský 

karneval. 

 

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

fotbalu, projevil lítost nad tím, že za jeho působení v roli předsedy spolku fotbal v Chornicích 

skončil. Důvody jsou uvedeny ve výroční zprávě za fotbal. 

 

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

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

pro - 20   proti - 0   zdrželo se -  0 

 

10. Volba předsedy a členů výboru. 

 

 Dle stanov se členové výboru volí na 4 roky, proto bylo potřeba znovu hlasovat o 

setrvání stávajících členů výboru. Dále byla navržena změna na postu předsedy, neboť 

současný předseda Zdeněk Štefl se z časových důvodů rozhodl pro odstoupení z funkce. Na 

post předsedkyně navrhl Blanku Mauerovou.  

Hlasování probíhalo následovně: 

Hlasování o předsedkyni  

Blanka Mauerová, nar. 14.5.1977, bytem U Hřiště 281, 569 42 Chornice 

 pro - 20  proti - 0  zdrželo se - 0 

Hlasování o jednotlivých členech výboru: 

Fiebichová Alena, nar. 11.2.1965, bytem Krátká 241, 569 42 Chornice 

 pro - 20  proti - 0  zdrželo se - 0 

Klvačová Petra, nar. 24.7.1984, bytem Jevíčská 137, 569 42 Chornice  

 pro - 20  proti - 0  zdrželo se - 0 

Mauer Jaroslav, nar. 16.12.1976, bytem U Hřiště 281, 569 42 Chornice 

 pro - 20  proti - 0  zdrželo se - 0 

Pilař Radek, 18.10.1967, bytem Nádražní 158, 569 42 Chornice 

 pro - 20  proti - 0  zdrželo se - 0 



Slabý Jiří, nar. 7.7.1984, bytem Sluneční 223, 569 42 Chornice    

 pro - 20  proti - 0  zdrželo se - 0 

Štefl Zdeněk, nar. 8.12.1961, bytem Mlýnská 237, 569 42 Chornice 

 pro - 20   proti - 0  zdrželo se - 0 

Vašíčková Ilona, nar. 9.8.1990, bytem Jevíčská 64, 5469 42 Chornice 

 pro - 20  proti - 0  zdrželo se - 0 

Vykydalová Zdeňka, nar. 7.12.1966, bytem Krátká 243, 569 42 Chornice 

 pro - 20  proti - 0  zdrželo se - 0 

 

11. Diskuse nebyla, členové neměli potřebu diskutovat. 

 

12. Návrhy a usnesení z výroční schůze. 

Byl vznesen návrh na kontrolu stavu žíněnek, při cvičení pro ženy bylo zjištěno, že se 

pářou žíněnky, na kterých cvičí. Blanka Mauerová byla pověřena, aby zjistila, zda jsou 

žíněnky majetkem sokola či základní školy. V případě, že se jedná o majetek sokola, 

zajistí nápravu stavu těchto žíněnek. 

 

Členská schůze skončila ve 21.00 hod. 

 

V Chornicích dne 9. února 2018 

Zapisovatel: Mauer Jaroslav  ___________________________________ 

Předsedkyně: Mauerová Blanka ________________________________ 

Členové výboru: 

Fiebichová Alena ______________________________________ 

Klvačová Petra ________________________________________ 

Mauer Jaroslav _______________________________________ 

Pilař Radek __________________________________________ 

Slabý Jiří ____________________________________________ 



Štefl Zdeněk _________________________________________ 

Vašíčková Ilona _______________________________________ 

Vykydalová Zdeňka ____________________________________ 


