
Zápis z valné hromady 
  

Z Á P I S 
z valné hromady spolku 
TJ MEZ Mohelnice z.s. 

IČ: 19013230 
se sídlem nám. Kosmonautů 12, 

Mohelnice, 789 85 
 Spisová značka: L 707, Krajský soud v Ostravě 

(dále jako „Spolek") 
  

konané dne 9. prosince 2019 od 16.00 hodin v sále Restaurace Sport v Mohelnici 
  

  
Datum konání valné hromady: 9. prosince 2019 

Místo konání valné hromady: sál Restaurace Sport, na adrese 1. Máje 787, Mohelnice, 789 85 

Zahájení jednání valné hromady: 16:00 hodin 

Ukončení jednání valné hromady: 18:30 hodin 

  

Program jednání valné hromady podle pozvánky: 

1.  Zahájení, volba orgánů valné hromady 

2.  Rozhodování o změně názvu Spolku 

3.  Rozhodování o změně sídla Spolku 

4.  Rozhodování o změně stanov Spolku 

5.  Rozhodování o odvolání členů výkonného výboru 

6.  Rozhodování o volbě členů výkonného výboru 

7.  Závěr 

 

Bod 1. 

Jednání valné hromady zahájil v 16:00 hodin předseda TJ MEZ Mohelnice z.s. Konstatoval, že jednání 

valné hromady se zúčastnili členové mající celkem 10 % hlasů. 

 

Předsedajícím valné hromady byl zvolen 100 % hlasů Bohuslav Coufal, bytem Jižní 1295/18, 

Mohelnice 789 85. 

 

Zapisovatelem valné hromady byl zvolen 100 % hlasů Pavel Miketa, bytem nám. Kosmonautů 12, 

Mohelnice, 789 85. 

 

Bod 2. 

Předsedající přednesl valné hromadě návrh na změnu názvu Spolku, který je uveden v čl. 2 bod 1 

stanov Spolku tak, že dosavadní název Spolku TJ MEZ Mohelnice, z.s. se zrušuje a nahrazuje novým 

názvem Spolku na Basketbalový klub Mohelnice, z.s., zkráceně na BK Mohelnice, z.s. 

 

Předsedající dal o předneseném návrhu hlasovat. 

 

Valná hromada rozhodla o změně stanov 100 % hlasů.  

 

Valná hromada vydává toto usnesení: 

 

"Valná hromada TJ MEZ Mohelnice mění čl. 2 bod 1 stanov tak, že dosavadní čl. 2 bod 1 se zrušuje a 

nahrazuje novým bodem 1 tohoto znění: „1. Název Spolku zní Basketbalový klub Mohelnice, z.s. 

zkráceně BK Mohelnice, z.s. (dále jen „Spolek“).“. 

 

 



Bod 3. 

Předsedající přednesl valné hromadě návrh na změnu sídla Spolku, které je uvedeno v čl. 2 bod 2 

stanov Spolku tak, že dosavadní sídlo Spolku na adrese Mohelnice, nám. Kosmonautů 1126/12 se 

zrušuje a nahrazuje novým sídlem Spolku na adrese Mohelnice, Hradební 956/21.  

 

Předsedající dal o předneseném návrhu hlasovat. 

 

Valná hromada rozhodla o změně stanov 100 % hlasů.  

 

Valná hromada vydává toto usnesení: 

 

"Valná hromada TJ MEZ Mohelnice mění čl. 2 bod 2 stanov tak, že dosavadní čl. 2 bod 2 se zrušuje a 

nahrazuje novým bodem 2 tohoto znění: „2. Sídlo Spolku se nachází na adrese Mohelnice, 

Hradební 956/21“. 

 

 

Bod 4. 

Předsedající poté přednesl valné hromadě návrh na změnu stanov TJ MEZ Mohelnice z.s., podle 

kterého se dosavadní čl. 9 bod 4 písm. h) zrušuje.  

 

Předsedající dal o předneseném návrhu hlasovat. 

 

Valná hromada rozhodla o změně stanov 100 % hlasů.  

 

Valná hromada vydává toto usnesení: 

 

"Valná hromada TJ MEZ Mohelnice z.s. zrušuje čl. 9. bod 4 písm. h) stanov.“ 

 

Předsedající dále přednesl valné hromadě návrh na změnu stanov TJ MEZ Mohelnice z.s., a to návrh 

na zrušení dosavadního čl. 10 a jeho nahrazením novým čl. 10., který bude znít takto: 

 

„Čl. 10 

Výkonný výbor 
 

1. Výkonný výbor je řídicím a výkonným orgánem Spolku v době mezi valnými hromadami. Do 

jeho působnosti náleží schvalování výše vstupního a pravidelného ročního příspěvku.   

2. Výkonný výbor je tříčlenný a tvoří ho předseda, pokladník a organizační pracovník. Členy 

výkonného výboru volí valná hromada, a to na dobu pěti let.  

3. Pokladník obstarává ekonomické záležitosti Spolku, zejména vede evidenci hospodaření 

Spolku a předkládá zprávu o něm na zasedání výkonného výboru a disponuje s finančními 

prostředky na účtu Spolku. 

4. Organizační pracovník obstarává organizační záležitosti Spolku, zejména vede seznam členů 

Spolku, organizuje účast jednotlivých družstev v soutěžích, zajišťuje registrace členů 

účastnících se soutěží u basketbalové federace a komunikuje s basketbalovou federací a jejími 

jednotlivými orgány. 

5. Jestliže člen výkonného výboru, který současně nevykonává funkci předsedy, zemře, vzdá se 

funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, je výkonný výbor oprávněn 

kooptovat za člena výkonného výboru člena Spolku, a to do zvolení nového člena výkonného 

výboru valnou hromadou. 

6. Pro svolání výkonného výboru platí ustanovení o svolávání valné hromady obdobně. Výkonný 

výbor je možno svolat i operativně, bez dodržení podmínek pro svolání valné hromady, pokud 

s tím všichni jeho členové souhlasí. 

7. Jednání výkonného výboru se mohou zúčastnit pozvaní členové Spolku a pozvané osoby. 



8. Výkonný výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K 

usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů, při rovnosti hlasů 

je rozhodující hlas předsedy. 

9. Při obstarávání záležitostí Spolku má výkonný výbor postavení předsedy, s výjimkou práva 

zastupovat Spolek navenek a udělovat plnou moc.“ 

 

Předsedající dal o předneseném návrhu hlasovat. 

 

Valná hromada rozhodla o změně stanov 100 % hlasů.  

 

Valná hromada vydává toto usnesení: 

 

"Valná hromada TJ MEZ Mohelnice z.s. mění čl. 10. stanov tak, že dosavadní čl. 10 se zrušuje a 

nahrazuje novým čl. 10 tohoto znění: 

 

„Čl. 10 

Výkonný výbor 
 

1. Výkonný výbor je řídicím a výkonným orgánem Spolku v době mezi valnými hromadami. Do 

jeho působnosti náleží schvalování výše vstupního a pravidelného ročního příspěvku.   

2. Výkonný výbor je tříčlenný a tvoří ho předseda, pokladník a organizační pracovník. Členy 

výkonného výboru volí valná hromada, a to na dobu pěti let.  

3. Pokladník obstarává ekonomické záležitosti Spolku, zejména vede evidenci hospodaření 

Spolku a předkládá zprávu o něm na zasedání výkonného výboru a disponuje s finančními 

prostředky na účtu Spolku. 

4. Organizační pracovník obstarává organizační záležitosti Spolku, zejména vede seznam členů 

Spolku, organizuje účast jednotlivých družstev v soutěžích, zajišťuje registrace členů 

účastnících se soutěží u basketbalové federace a komunikuje s basketbalovou federací a jejími 

jednotlivými orgány. 

5. Jestliže člen výkonného výboru, který současně nevykonává funkci předsedy, zemře, vzdá se 

funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, je výkonný výbor oprávněn 

kooptovat za člena výkonného výboru člena Spolku, a to do zvolení nového člena výkonného 

výboru valnou hromadou. 

6. Pro svolání výkonného výboru platí ustanovení o svolávání valné hromady obdobně. Výkonný 

výbor je možno svolat i operativně, bez dodržení podmínek pro svolání valné hromady, pokud 

s tím všichni jeho členové souhlasí. 

7. Jednání výkonného výboru se mohou zúčastnit pozvaní členové Spolku a pozvané osoby. 

8. Výkonný výbor je schopný se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K 

usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů, při rovnosti hlasů 

je rozhodující hlas předsedy. 

9. Při obstarávání záležitostí Spolku má výkonný výbor postavení předsedy, s výjimkou práva 

zastupovat Spolek navenek a udělovat plnou moc.“ 

 

Bod 5. 

Předsedající poté přednesl valné hromadě návrh na odvolání Ing. Bohuslava Coufala, nar. 08. 03. 

1962, bytem Mohelnice, Jižní 1295/18 z funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s.  

 

Předsedající dal o předneseném návrhu hlasovat. 

 

Valná hromada rozhodla o odvolání Ing. Bohuslava Coufala, nar. 08. 03. 1962, bytem Mohelnice, 

Jižní 1295/18 z funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s. 100 % hlasů.  

 

Valná hromada vydává toto usnesení: 



"Valná hromada TJ MEZ Mohelnice z.s. odvolává Ing. Bohuslava Coufala, nar. 08. 03. 1962, 

bytem Mohelnice, Jižní 1295/18 z funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s.“ 

 

 

Předsedající poté přednesl valné hromadě návrh na odvolání Pavla Mikety, nar. 21. 01. 1947, bytem 

Mohelnice, nám. Kosmonautů 1126/12 z funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s.  

 

Předsedající dal o předneseném návrhu hlasovat. 

 

Valná hromada rozhodla o odvolání Pavla Mikety, nar. 21. 01. 1947, bytem Mohelnice, nám. 

Kosmonautů 1126/12 z funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s. 100 % hlasů.  

 

Valná hromada vydává toto usnesení: 

 

"Valná hromada TJ MEZ Mohelnice z.s. odvolává Pavla Miketu, nar. 21. 01. 1947, bytem 

Mohelnice, nám. Kosmonautů 1126/12 z funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice 

z.s.“ 

 

 

Předsedající poté přednesl valné hromadě návrh na odvolání Ing. Milana Brádlera, nar. 19. 03. 1955, 

bytem Mohelnice, Za Penzionem 288/1 z funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s.  

 

Předsedající dal o předneseném návrhu hlasovat. 

 

Valná hromada rozhodla o odvolání Ing. Milana Brádlera, nar. 19. 03. 1955, bytem Mohelnice, Za 

Penzionem 288/1 z funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s. 100 % hlasů.  

 

Valná hromada vydává toto usnesení: 

 

"Valná hromada TJ MEZ Mohelnice z.s. odvolává Ing. Milana Brádlera, nar. 19. 03. 1955, 

bytem Mohelnice, Za Penzionem 288/1 z funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice 

z.s.“ 

 

 

Bod 6. 

Předsedající dále přednesl valné hromadě návrh na zvolení Ing. Jana Macháčka, nar. 30. 10. 1978, 

bytem Moravičany č.p. 306 do funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s.  

 

Předsedající dal o předneseném návrhu hlasovat. 

 

Valná hromada rozhodla o zvolení Ing. Jana Macháčka, nar. 30. 10. 1978, bytem Moravičany č.p. 306 

do funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s. 100 % hlasů.  

 

Valná hromada vydává toto usnesení: 

 

"Valná hromada TJ MEZ Mohelnice z.s. volí Ing. Jana Macháčka, nar. 30. 10. 1978, bytem 

Moravičany č.p. 306 do funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s.“ 

 

 

Předsedající dále přednesl valné hromadě návrh na zvolení Nihata Gürbüz, nar. 01. 01. 1973, bytem 

Mohelnice, Hradební 956/21 do funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s.  

 

Předsedající dal o předneseném návrhu hlasovat. 

 



Valná hromada rozhodla o zvolení Nihata Gürbüz, nar. 01. 01. 1973, bytem Mohelnice, Hradební 

956/21 do funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s. 100 % hlasů.  

Valná hromada vydává toto usnesení: 

 

"Valná hromada TJ MEZ Mohelnice z.s. volí Nihata Gürbüz, nar. 01. 01. 1973, bytem 

Mohelnice, Hradební 956/21 do funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s.“ 

 

 

Předsedající dále přednesl valné hromadě návrh na zvolení Petra Kučery, nar. 26. 4. 1981, bytem 

Moravičany č.p. 1 do funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s.  

 

Předsedající dal o předneseném návrhu hlasovat. 

 

Valná hromada rozhodla o zvolení Petra Kučery, nar. 26. 4. 1981, bytem Moravičany č.p. 1 do funkce 

člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s. 100 % hlasů.  

 

Valná hromada vydává toto usnesení: 

 

"Valná hromada TJ MEZ Mohelnice z.s. volí Petra Kučeru, nar. 26. 4. 1981, bytem Moravičany 

č.p. 1 do funkce člena výkonného výboru TJ MEZ Mohelnice z.s.“ 

 

 

 

 

V Mohelnici dne 9. 12. 2019  

 

 

 

             ......................................................                           .......................................................      

                             zapisovatel                                                             předsedající 

 

 

 


