T.S.STOPAŘ
registrované u MV ČR, č.j.: VS/1-1/44 024/00-R

Zápis z výroční členské schůze TS Stopař 2011.
Přítomni: Tomáš Velička, Richard Marek, Lenka Veličková, Vladislava Marková, Martina Fojtíková, Martina
Paverová, Petr Lembard, Ondřej Lembard, Martin Lembard, Eliška Němcová, Jan Fojtík
Omluveni: Markéta Bouchalová, Rudolf Krč, Tomáš Lembard
Program:
1. Ekonomická situace TS Stopař
- ke dni 5.2.2011 bylo na účtu TS a v pokladně 53.000,- Kč (Richard Marek)
- členské příspěvky pro děti se budou platit na školní rok
- výše členských příspěvků zůstává stejná – děti 200,-Kč, studující, nezaměstnaní 300,- Kč a pracující 400,Kč ročně
- VČS schválila dotování účasti na akcích řádně evidovaným členům TS Stopař:
- zdarma středeční tělocvična, nečlenové platí 10,- Kč
- sleva na LT 200,- Kč
- za každého nového nečlena TS na LT sleva 100,- Kč
2. Volba nestálého člena Rady sdružení
- pátým, nestálým členem Rady sdružení byla zvolena Martina Fojtíková.
3. Volby hlavního vedoucího oddílu TS Stopař.
- hlavním vedoucím oddílu TS Stopař byl zvolen Martin Lembard
4. Jmenování Hl. vedoucího na LT
- výroční členská schůze nebyla schopna doporučit Radě sdružení jednoho kandidáta na post hlavního
vedoucího LT. Navrženi kandidáti byli Martina Fojtíková – získala 4 hlasy pro, Petr Lembard získal 5 hlasů
pro.
5. Program činnosti TS Stopař na rok 2011
- každou středu program v tělocvičně ZŠ Komenského v O. – Porubě
- 1 x měsíčně akce, několikrát ročně celovíkendová
- JT 2011 v Jerlochovicích – 5. – 12.3.2011 – Hl.ved. Ondřej Lombard
- Výroční oheň se bude konat co 3 roky, letos bude ?
- bruslení na ledě (J.Fojtík)
- bruslení in-line (M.Paverová)
6. Evidence členů TS Stopař
- proběhne reevidence členů TS Stopař, všichni děti a instruktoři si podají nové přihlášky, bude aktualizován
seznam vedoucích. Zajistí T.Velička a M.Lembard
7. Diskuze
- základna LT – R.Marek neprodleně prověří podmínky na navržené základně u obce Dzbel.
- TS Stopař prověří možnosti spolupráce s RADAMOK – T.Velička
- v průběhu akce pořádané TS Stopař se i vedoucí smí oddělit od ostatních pouze se souhlasem vedoucího
akce
- při soutěžích na akcí je možno obdržet finanční příspěvek na odměny. Vedoucí akce projedná předem
s R.Markem
- M.Lembard prověří možnosti, včetně finančních podmínek zkvalitnění webových stránek sdružení.

Ve Vlkovicích, dne 5.2.20111
Tomáš Velička–
statutární zástupce a člen Rady sdružení

