
VÝBOR TJ BUKOVINKA
svolává všech ny členy spolku TJ Bu kovin ka na

\rO
CLENSKOU SCHUZI

která se koná v

Pátek 6. října 2OL7

v 18.00 hod.

v zasedací místnosti Společenského domu
Bukovinka L26

pořad zasedání:

l. Zahájení
]l. Volba zapisovatele a ověřovatele

1. Ověření usnášení schopnosti

2. Schválení programu jednání

lll. předmět jednání:

L. volba mandátové a volební komise

2. Zpráva mandátové komise

3. Výroční zpráva za uplynulé období
4. Schválení názvu spolku dle návrhu: TJ Bukovinka z.s.

5. Schválení změny sídla spolku dle návrhu: Bukovinka 126

6. Schválení nových stanov spolku TJ; uíši finančních prostředků, se ktenými

je předseda oprávněn samostatně nakládat,

7. Návrh volební komise a) na členy uýkonného výboru

b) na funkci předsedy výboru

c) na členy kontrolní komise

8. Zpráva volební komise o uýsledcích voleb

9. Diskuze

].0. Usnesení



                                                   Zápis z jednání členské schůze TJ Bukovinka, konané 
                               dne 6. 10. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu v Bukovince 
 
 
-    Počet zletilých členů jednoty ke dni konání členské schůze je v počtu 109. 
-    Na členské schůzi je v okamžiku zahájení přítomno 30 členů, členská schůze není usnášení schopná , proto se koná 
     o 30 minut později s počtem přítomných členů. 
 
1.  Zahájení – schůzi zahájil člen výboru Pavel Horáček, který byl pověřen řízením schůze.Uvítal předsedu výboru 
                        Ladislava Janouška, starostu obce Pavla Malíka a všechny přítomné členy. 
 
2.  Schválení programu jednání – Pavel Horáček seznámil všechny přítomné s programem jednání a vyzval členy 
                                                          k doplnění programu. Delegáti ČS schválili jednomyslně program, nebyl návrh 
                                                          na jeho doplnění. 
 
3.  Volba zapisovatele a ověřovatele– jednohlasně zvoleni : zapisovatel : Ester Dufková 
                                                                                                    ověřovatel : Eva Bartáková 
 
4.  Volba mandátová a volební komise – členy komise mandátové byli zvoleni : Pavel Malík, Roman Hrdlička,Sven Kinček 

                                                                      členy komise volební byli zvoleni  : Vlastimil Dufka, Milan Beránek, Lenka Hloušková 
                                                                      Všichni byli zvoleni jednomyslně. 
 
     Usnesení mandátové komise – členská schůze se sešla v počtu 30 členů , zahájení ČS odloženo o 30 minut , schůze je 
                                                       usnášení schopná. 
   
5. Výroční zpráva za uplynulé období – zpráva přednesl předseda VV TJ Bukovinka Ladislav Janoušek. 
                                                                    Informoval o stěžejních záležitostech i ekonomické situaci v uplynulém období. 
  
 

               6. Členská schůze schvaluje : název spolku dle návrhu – TJ Bukovinka, z.s.   jednohlasně : počet 30 hlasů 
                                                : změnu sídla dle návrhu – Bukovinka 126, 679 05 Křtiny   jednohlasně : počet 30 hlasů   
 
7.  Schválení nových Stanov -  s návrhem nových Stanov TJ Bukovinka v návaznosti na nový Občanský zákoník seznámil členy 
                                                   Pavel Horáček, s tím, že nové Stanovy v tištěné formě nebo elektronickou poštou obdrželi všichni 
                                                   členové s dostatečným časovým předstihem. 
                                                   Stanovy TJ Bukovinka z.s. byly schváleny jednohlasně. 
    S návrhů na výši finančních prostředků se kterými je předseda VV oprávněn samostatně nakládat byl schválen návrh 
    Kč  30 000,--  jednohlasně. 
 
8. Volby výboru TJ – předseda volební komise předložil návrh způsobu voleb , který byl všemi členy odsouhlasen- 
                                     -veřejně zvednutím ruky – a seznámil přítomné s návrhy na volbu: 
                                     a)  členy výkonného výboru :                                   výsledky voleb : jednohlasně 
                                                                                  Tomáš Hloušek               30 hlasů     

                                                                                                 Eva Bartáková                30 hlasů    
                                                                                                 Milan Beránek                30 hlasů   

                                                                                  Vlastimil Dufka              30 hlasů 
                                                                                   Josef Doležel                  30 hlasů 
                                                                                   Roman Hrdlička             30 hlasů 
                                                                                   Jiří Šnajdr                       30 hlasů 
                                                                                   Radek Řoutil                  30 hlasů 

                                                                                                  Sven Kinček                   30 hlasů 
  
                                     b) předsedu výkonného výboru :  
                                                                                             Tomáš Hloušek  - jednohlasně 
                                     c) místopředsedů výkonného výborů : Eva Bartáková   - jednohlasně 
                                                                                                   Vlastimil Dufka –jednohlasně 
  
                                     c) členy kontrolní komise : předseda František Pořízek – jednohlasně 
                                                                                                 Pavel Malík – jednohlasně 
                                                                                                 Lenka Hloušková - jednohlasně 

       Nebyl vznesen doplňující návrh, byly provedeny jednotlivé volby. 
 
9. Zpráva volební komise – předseda volební komise prohlásil, že volba proběhla dle platných předpisů a ověřuje platnost 
                                               volby nového výkonného výboru, předsedy, místopředsedů a kontrolní komise.  Všichni jmenovaní            
                                               byli zvoleni jednohlasně.                                    
 

           10.  Diskuze – v diskuzi se členové vyjadřovali především ke sportovním aktivitám TJ současným i minulým a k členským 
                                   příspěvkům. 
 
           11. Návrh usnesení – předložil členům řídící ČS Pavel Horáček. Usnesení bylo jednomyslně přijato a je samostatnou přílohou 
                                               tohoto zápisu. 
 
           12. Závěr –  pan starosta Malík poděkoval odstupujícím členům VV, novým pak popřál hodně úspěchů v jejich 
                               práci. Nově zvolený předseda VV předal upomínkové sportovní dresy odstupujícím členům VV a stručně 
                               nastínil koncepci a záměry v další činnosti TJ. 
                                                                                                                           
.  
 
           Zapsala: Bukovinka 10.10.2017 
  Ověřil   :  Eva Bartáková 



Usnesení členské schůze TJ BLrkovinka
konané 6. l0.201] v zasedaci rnístnosti OU v Bukovince

členská schůze

- bere na věclonli : v!,ročni zprár,tl '|'.l l]trkovina :předncsl předseda VV Vladirnrr
.lanoLtšek

- schvalule . progranr jednárri bez doplriu.lících nár,rhů :.jednohlasně
: zapisovatele Ester Duíkovott a ovčřovatele Evu Banákovtlu .jednohlasnč
: nlandátoyou alolebni komisi - mandátová:Pave] Malik. Roman Hrdlička_ Sven Kinček

volebrrí : Vlastirrril Dutka, Mi|an Bcránek, Lenka Hloušková
obě konlise zvolenv jednohlasnč

, zprár u lnandáttrrc Lonlise : ČS po 30 nrin. po začátku usnášeni schopná, počet přítonrny,ch
zletillch členů 30 přiloha č, l: prezenční listin1

: názcr spcllku : 
'I-.I BLrkovinka z.s. -.|cdnohlasnč

: sídlo spolku : l}ukovinka |26.679 05 Křtin1-, jednohlasnč
souhlas vlastnika nenrcrvit<lsti přiloha č.2

, llo\e Stanov}, -.jednohlasně
každ!,člen obdržel nové Stanov1 - Stanov_v : příloha č. 3

: llnarrčni častku Kč 30 000.-- ( slov1. třicettisíc ) se kterouje předseda oprávněn sanrostatně

nakládat - iednohlasně
. novi, vj,konný vj,bor v počtu 9 členů : Tomáš Hloušek. Eva Bartáková. Vlastinril Drrflia

Milan Beránck. JoseťDoležel. Rontan Hrdlička
.Iiři Šnaidr. Radek Řoutil. Sven Kinček

- členi VV b1,1i zvoleni.iednohlasně

: přcdsedu vy,konného vj,boru : Tomáš Hloušek -.iednohlasnč
: nrístopředsedy , El,a Barláková. Vlastinril Dul\a .jednohlasnč
. kontrolni komisi : František Pořizek. Pavel Malík. Lcnka Illoušková- zvo|eni jednohlasně

B1"l,,- provedeny,.jednotlivé volby,. neb1,I podrirr doplňujíci návrh

: Diskuze byla tématiclq, zaměřena na sportovni aktivity, a členské přispěvk1,.
: Závér - starosta poděkoval odstupujicinl členům VV. novému VV popřál mnoho úspěchů

vjejich práci. OdstupLrlici členi VV byli obdarováni sponovnimi dresl,nově zvolenlrrl
předsedou']' Hlouškem. ktery,členy,TJ seznánril s koncepci a zárněr_l,v další činnosti
l'J Bukovinka,

[]snesení přečteno a schváleno jedntlhlasně.

lapisoratel : Ester Duítová

(]\čřovalel : [:va llartáková Bukovinka l 0- l 0. 20 ] 7
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