
Zápis z valné hromady – schválení účetní závěrky 
  

Z Á P I S 
z valné hromady spolku 

TJ MEZ Mohelnice 
IČ: 19013230 

se sídlem nám. Kosmonautů 12, 

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

(dále jako „Spolek") 
  

konané dne 24. června 2016 od 16.00 hodin v sále Restaurace Sport v Mohelnici 
 

Datum konání valné hromady: 24. června 2016 

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 valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti 

2. Schválení účetní závěrky za rok 2015 

3. Prezentace činnosti spolku v sezóně 2015/16 

4. Plán činnosti spolku na sezónu 2016/17 

5. Závěr. 

  

 

Bod 1. 

Jednání valné hromady zahájil v 16:00 hodin předseda TJ MEZ Mohelnice. 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. 

 

Dále řídil jednání valné hromady její zvolený předseda. 

 

Bod 2. 

Předsedající shrnul program jednání valné hromady obsažený v příslušné pozvánce a následně přistoupil 

k projednání. Předseda valné hromady uvedl, že byla statutárním zástupcem spolku zpracována účetní 

závěrka za rok 2015, se kterou členy valné hromady seznámil. Valná hromada Spolku vzala tuto zprávu 

na vědomí. 

  

Předseda valné hromady v souladu se zprávou statutárního zástupce navrhnul, aby valná hromada 

schválila účetní závěrku zpracovanou za rok 2015. 

  

Předseda valné hromady vyzval přítomné k přednesení protinávrhů či připomínek. Vzhledem k tomu, 

že žádné protinávrhy ani připomínky předneseny nebyly, vyzval přítomné k hlasování o předložených 

návrzích. 

 

Valná hromada rozhodla o změně stanov 100 % hlasů.  

 

Valná hromada vydává toto usnesení: 



„Valná hromada TJ MEZ Mohelnice schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 

2015 ve znění předloženém valné hromadě Spolku. 

  

Bod 3. 

Předsedající vyzval vedoucí jednotlivých družstev k prezentaci činnosti a výsledů v sezóně 2015/2016. 

 

Trenér Pavel Miketa zhodnotil výsledky týmů mužů A a B. 

 

Trenér Martin Ševčík podal zprávu a o týmu dívek U15. 

 

Trenér Nihat Gürbüz přednesl zprávu o fungování týmu přípravky. 

 

Bod 4. 

Předsedající vyzval šéftrenéra Pavla Miketu k prezentaci plánu činnosti spolku na sezónu 2016/17 

 

Pavel Miketa přednesl návrh činností a předběžných termínů pro následující akce: 

- memoriál Karla Pevného, 

- nábor mládeže do přípravky, 

- turnaj MoheMiniBa, 

- vánoční trénink přátel klubu, 

- den basketbalu pro veřejnost. 

 

  

Předseda valné hromady uvedl, že tím byl program valné hromady vyčerpán a vyzval přítomné k 

diskuzi. Poté jednání valné hromady ukončil. 

  

 

 

 

 

V Mohelnici dne 24. června 2016 

 

 

 

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

                             zapisovatel                                                             předsedající 

 

 

 

 

 


