konanédne 7.dubna2015na tenisovémareá|uv Městskýchsadech
Přítomni:
viz prezenční
listinu'kteráje součástí
tohotozápisu
Va|né hromady To Witzenmann se zúčastni|o17 č|enůtenisovéhooddí|u
zpozvanýchstarších.18-ti|et,jeden č|ense om|uvi|(ZdeněkHrubý)a dva hosté
(DanieIaHackenbergová,
JiříHackenberg).
programuVH přednes|předseda Partenidishodnocení
Po schvá|enínavrŽeného
pos|ední
dění v oddíle od
va|néhromady.Upozorni|předevšímna stárnutía
zmenšováníč|enské
a
zák|adnya s tím souvisejícímenšíuýnosy z oddí|ových
příspěvků.
příspěvků
z centrá|ních
č|enských
Spolu s da|šími
v|ivy(výrazné
sníŽení
grantůz městaopavy nebo
zdrojůtě|ovýchovy,
stá|enáročnější
získávání
finančních
Moravskos|ezského
kraje,výraznésníŽení
výnosůz majetkuSK na Kar|ověatd.)to
pasívnÍbi|ancehospodařenítenisovéhooddí|u.To se sta|o
ved|o proh|ubování
předmětemvýraznékritikyna va|néhromaděsK 2014.
Výbor To rozšířenýo zbýva1ící
členytrenérskérady připravi|pro |etošnírok řadu
opatření,kterémajínastartovat
z|epšení
To a oŽiveníoddí|ového
dění.
hospodaření
jednánís majite|em
jsou da|ší
Intenzívní
kroky'
areá|uvedIpředsedaSK a výs|edkem
kterépovedouke z|epšení
ekonomikyTo. Výbor To by| po souh|asupřítomných
rozšířennejeno zbýva1ící
č|enytrenérské
rady (KomrskaZdeněk, DejmekA|eš)'a|e i
o da|šídva novéč|eny,bude tedy pracovatv sedmičlenném
obsazení'Dá|e by|a
odsouh|asenanominace zástupce tenisovéhooddÍ|udo kontro|níkomise SK.
V diskuziby|ynavrŽenyda|šípodněý' kteými se bude zabývatnovývýborTo' by|y
příspěvkypro rok 2015 a by| dohodnutpostup t4ýběru
odsouh|asenyoddí|ové
příspěvků.
č|enských
a oddí|ových

Usneseníva|néhromadvTo Witzenmannopava
Datumkonání:7 '4.2015,přítomni:
viz prezenční
|istinu
1 - Va|ná hromadavza|ana vědomízprávuo činnosti
To v obdobíod pos|ední
VH
plán
To a schvá|i|a činnosti
na rok20.15.
2 _Ya|ná hromadaodsouh|asi|a
zprávuo hospodaření
v roce 2014 (zápornésa|do
.,|28'036,42Kč)
3 - Va|ná hromadaschvá|i|a(16xpro, 1x zdrže|se h|asování)
rozpočet
na rok 2015
s aktivnÍm
sa|dem21.430,-Kčs tím,že zavazu1evýborTo k soustavnému
h|edání
no4ýchzdrojůpř.tjmů,
k šetřenína straně nák|adůTo a vyzývá všechnyč|eny
v zájmuvy|epšení
ekonomické
To a zajiŠtění
situaceoddí|uk náborunovýchč|enů
soonzorů.

pro rok 20,15
příspěvků
4 _Ya|náhromada schvá|i|aúpravuč|enských
a oddí|ových
příspěvků
(vizpřiloŽenou
bude provádětp4!
tabu|ku).
Výběrč|enských
a oddí|ových
HackenberqovávŽdv v pondělía ve středu od 16.00hod na tenisovémareálu.
212145359'kód banky:
účtu:
P|atbuje moŽnoprovésti na účet
SK JANTAR (čís|o
symbol:0558).Do zprávy
0600 GE MoneyBank,variabi|ní
symbo|:370,konstantní
je nutnouvéstpříjmení
je příspěvekhrazen.Výběr příspěvků
členaTo, za kterého
mimotýo termínybude prováděti pan Baier, správceareá|u.
Termínpro sp|něnípovinnosti p|atbvie stanoven na 20.května2015' Po tomto
termínunebudouhráči,kteřÍpříspěvkyneuhradi|i,na kurtyvpuštěni.Pouze proti
jednorázové
úhraděza hracíhodinu.
5 - Va|náhromadaschváli|aza ělenakontro|ní
komiseSK JANTAR za tenisovýoddí|
p. MatějeBie|ačka.
6 - Va|ná hromadazvoli|anovýmič|enyvýboru To p. MartinaTábora, Lud'ka
ZdeňkaKomrskua A|ešeDejmka.Tím se stává výborTo sedmič|enný,
Černého,
jsou p. Jan Hrbáč'JiříHa|fara DimitriosPartenidis.
zbýva1Íci
č|enové

- předsedaTo
Zapsa|:D.Partenidis

/?U

