
Zápis ze §hromáídĚ{tLč|F_*§_spglku ,,Tenisový klub Pačeiov" r,s.

Píed=p*a spo{kv přivii*i pťtíem** a *ezr.§rni| ie s prograrglem Pdn.*ni §hromáid*ni čl*tru
icii|e jer,r §Č}
§|* pr*:qnčni lisliny, která je s€§čisti ráplsu. bylrr přeď*erltlt,t *p+:lku kgřlstat$váng, i* Sf
l* dl€ *t§*se sp+lktr rrr*a*eni*chrrpná
irla raBi*r.lr§tglr lňpistl rt §C byl navrie* p. Fr*ntiáek Hihs a ruff $ť*lůyfrltllt rápiau p
FrentiÉe* Št*p5n a ln5, Libor §rnglik. CI výrie n*váených bylo jecnenllvé hlissváň§ Prtl
byli vŠichni plal§ííť!í čl*rrou* * č|entry rpa|ku, *lrdo neby| proti, nittdo §€ n€rdrie*
lriistopřxdsede *poltu podal SČ rprávtr t.} finn*§ti a§g§ku a plánu činno*ti na r. t§lÉ.
Fředs*da epolkti lnírrrmova8 SČ o hospod&řeai *p<r|krr a gtxvu §nančni h*tpvosti na
pokltďn* a na účtu rpcltttl
ťl+rt*"* vykonnáha výboru Tl{ sgrnimili piitomrre § sktirrrtámi *řpn* * láklaclny na
brtgád*relé činto*ti rrdriby h*rtu a stavby pergtly, Eyla Foúafi§ lr:lormaÉ* o rr§plá*€nl
Élenslrych přis;rév*u 

'*kl*íy{ih 
*l§fte* * cíenu Tl{ Pačejev. SC pověřrto rr,jkrlnný rybrrr TK,

aby na svém í. }€dnsn, v t.20!§ ť}fftíh* *§rít§ír* č§e$ů a č$anek, ht*rt budnu v s*uladu **
Éteno§rmi spo{ku vyřareni l člefi§tvi ,r TX Oi'§ §Č pev*fr§g YV T!(, aby pro rok 2§ls
ttpravil pam*r *ezi vtiii č§enstaich přitpivku á eĚflott,* uiivini &urlu prc thny TX a
vcřgir!*§l t*h" aby vice zvýhodňova} členy TK, ltt*ř* řádrr* ptali čt*rr*h* piitpčvky r úiastai
se brig*dnie*Ě čánns€t; ŤK

V di*kurt nélrteřt plil§ffinÝ detrilovali vari*nty vý*o člens.kýrh přispěvku, mtrino*tr t-rv.
vyplac*ni se r n*ůčasli ns brigádnl{le ť:i*rt[xll člgnů a řfgnel TX_ verianty vy|oudent
t_le*u * člene*, kt*ři *euaptEta§l ll€fi*h§ pir*p{vky ,ě t 3g17 nebo n*plati dNouhodebe.
crgrni:eci a úrcyeň turn*ju pořáúanýctt TF( PaÉ*lav. J*kr:r hrr*l Ffi}m}uvEl v diskuzi také
ptrtťrnny *t$rq}§ta Paóejrrva, ít*ima jiné připomrrlÉt TK, te ftr* ed §tx:t Fa*ei+v grronajat
lcni*_§ťy ltu11 1*rr ra 1 Kč, ktcrý musr v eájmu ob€e po§kytcvltt nčFť. ml*dynr hnriCum
v íálnct výrnanryr:lr fi},r§sni*h n*bo kralshých rcutóži, ie ge TK n*ďaft pídťóvet 3 rnl&fl§t;
a ie řl{ nevyuiit §tjmy r forp§*lu qbc* r r ?0t? určoné rta §talbi; tenl§§ťé lclí
Fředs*da spolku podek*vaf přiramnýrrt ra u4lc! ru SČ a iednáni ukonči*

V Facelotě 3&,13,2S17 ;ap*xř Fr,lnti*** l{*hn
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