Valná hromada spolku Sportovní šerm Zlín, z.s. ze dne 18.4.2018.
IČ: 22844406, sídlo: třída Tomáše Bat 6247, 760 01 Zlín

Počet zúčastněných členů 25 – viz. prezenční listna.
Pozn.: K různému počtu hlasů celkem: O jednotlivých bodech se nehlasovalo chronologicky a
z časových důvodů museli někteří členové dříve odejít.
Schůzi zahájil předseda spolku Martn Vrla volbou skrutátora jímž byl zvolen a volbu přijal
Zdeněk Maloň.
1.

Hospodaření spolku: Zprávu přednesla Boženka Wilková za období 1.1.201731.12.2017
a) Informovala o tom, že končí ve funkci hospodářky spolku, a že dne 31.3.2018 bylo
veškeré účetnictví včetně dokladů předáno Zdeňku Hynkovi, který jej přijal a souhlasil
s tím, že bude nadále vést účetnictví spolku. předání účetních dokladů je sepsán
předávací protokol.
b) Informovala o tom, že je nutno v co nejkratším čase zvolit nový výbor, zapsat tuto
skutečnost do rejstříku a tím umožnit přístup nově zvolených k bankovnímu účtu.
c) Zpětně bylo hlasováno o návrhu na změnu hospodáře spolku, kterým se stal Zdeněk
Hynek.
Souhlasilo: 17, Prot: , drrelo se:
2. Zpráva revizní komise: Zprávu přednesl předseda revizní komise Zdeněk Maloň.
Na základě dohody všech zúčastněných bylo rozhodnuto takto:
a) Účetnictví oddílu je v souladu s hospodařením.
b) Boženka Wilková, jako bývalý hospodář, si zapůjčí od Zdeňka Hynka účetní doklady a
doplní zprávu o hospodaření za období od 30.9.2016 do 30.12.2016.
Souhlasilo: 5, Prot: , drrelo se:
3. Zpráva o hospodaření s materiálem: Zprávu přednesl Zdeněk Hynek.
pětovně se řešila úhrada zničeného zapůjčeného materiálu a na základě dohody všech
zúčastněných bylo rozhodnuto, že zničený materiál se bude hradit.
Souhlasilo: 3, Prot: , drrelo se:
4.

Zpráva trenérů: Zprávu přednesl Zdeněk Hynek za kordisty a Jiří Wilka za feretsty.

Jiří Wilka sdělil, že dle jeho mínění nejsou ve spolku vytvořeny základní předpoklady pro
mládežnický sport.

5.

Volba nového výkonného výboru: tto členové výboru dali k dispozici své funkce :
Martn Vrla, Dalibor Burk, Eduard Navrátl, Boženka Wilková, proto valná hromada
přistoupila k volbě nového výboru.
Kandidaturu přijali a následně byli zvoleni: Jakub melka, Zdeněk Dřímal, Zdeněk Maloň,
Robert Drozd a Zdeněk Hynek.
Souhlasilo: 17, Prot: 3, drrelo se:
6. Volba nového revizní komise:
Kandidaturu přijali a následně byli zvoleni: Zdeněk Traub, Eduard Navrátl a Martn Vrla.
Souhlasilo: 1, Prot: 1, drrelo se:
7. Stanovení členských příspěvků pro sezonu 2018/2019:
a) Členské příspěvky se zvednou o 200 Kč pro každého člena.
b) Do poloviny května 2018 vyzve Martn Vrla všechny členy, aby se vyjádřili, zda budou
příští rok aktvně pokračovat a pokud bude přispívajících málo, bude zváženo další
navýšení příspěvků.
Souhlasilo: 1, Prot: 1, drrelo se:
8.

Turnaj hejtmana: Martn Vrla vyzval členy k pomoci nastávajícím pořádání turnaje
v květnu 2018.
Bufet si vzaly na starost Dorotka Víchová s Míšou Hluchou.
Ředitel – nutno dořešit.
Výsledky – Dalibor Burk + budou požádáni kolegové ze svahů o pomoc.

Zapsal dne 18.4.2017 Blanka Jakešová

