
Usnesení z níhradní členské schůze Tenisového klubu Zlín ze dne 8.11.2022

Místo: restaurace U Dvou slunečnic, Sokolská 51,47,Llín760Ot

Čas: 18:00

ČS Tenisového klubu Zlín, z.s, po projednání:

a) schvaluje
- zprávu o činnosti TK Zlín za uplynulé období, přednesenou předsedou

výboru Mgr. Janem Macharáčkem
- zprávu o hospodařeníTK Zlín za rok 2021,, přednesenou externí

ekonomkou spolku lng. Kateřinou Ventrčovou
- změnu výše členských příspěvků dle předloženého návrhu (příloha č.1

usnesení)
b) bere na vědomí

- zprávu Kontrolníkomise, přednesenou předsedou KK MUDr. Jiřím

Fialou

c) volí
- výbor TK Zlín na čtyřleté obdobíve složení:

lvo Dědek, Jan Macharáček, JiříSvoboda, Filip Svozílek, Michal Výmola

- kontrolní komisi TK Zlín na čtyřleté obdobíve složení:

Jiří Fiala, JiříOstravský, David Vychytil

d) ukládá
- Výboru TK Zlín, z.s. požadovat po současném statutárním orgánu-

opatrovníku společnosti Tenis Vršava, s.r.o,, řádnou kontrolu

hospodařenítéto společnosti za období bez odvolaného jednatele,

resp. za poslední3 účetníobdobí.
- Prověřit možnost zhotovenískříněk pro děti a mládež.

- Zlepšit informovanost členské základny o akcích spolku.

Za Návrhovou komisi:

Mgr. Jan Macharáček

václav ventrča st.
t"^\_-



Náwh na změnu výěe óenských příspěvků TK Zlín, z.s.

Členové do 18ti let (v roce 2023 roůrft narozeni 2Oa6 amladší) 1 800,- Kč
Členové od 18ti do 65 letvčehrě (v roce 2023 ročnik narození 2005 - 1958) 4 0€lÓ;- Kt
Členové 66 let a starší (v roce 2023 ročník narození 1957 astarší) 2 000,- Kč
IJdržavactpřispěvek 500,- Kč

Udržovací příspěvek mohou vwžitpouze členovi kteří ze zdravotních či jiných důvodů
nemohou vůbec v daném roce hrát a současně nechtěji přijít o člensťví v TK Zlín.
Pokud člen uhradí udržovací příspěvek a v průběhu roku se jeho zdravotní či časová sifuace
zrnén| doplatí před prvním vstupem na dvorce zbýnajíci část do plného příspěvku.

Čtenské příspěvky je třeba uhradit před prvním vstupem na dvorce, nejpozd{i však do
l.květra příslušného ka]endiiřnflro roku.

Po tomto termínu budou členové s neuhrazen;ým příspěvkem opětormě vyzvénik úhradě e-

mailem na sděl,en<ru elektronickou adresu, pokud i přes opakovanou wýzvwnebude člerrský
příspěvek ve stanovené lhůtě uhrazerr, bude jejich áenství zrušerro (Stanovy TK Zín čt.N,
odst.1.3.b)


