
Zápis z výroční členské schůze oddílu nohejbalu TJ Spoje Praha 
 
Datum konání: 28.11.2014 
Místo konání: Terasa tenisu TJ Spoje Praha 
Účast: 
Přítomni: Albert, Epstein, Jouza, Kašpar, Macálka, Přívětivý, Samohejl, Strouhal, Vokáč 
Omluveni: Mitrovský P., Mitrovský T. 
Neomluveni: Bacík, Bergel, Grametbauer, Janatka, Krýsa, Stára 
 
1) seznámení s výsledky nohejbalové sezóny 2014 družstva A a B, kde družstvo A se udrželo na 
šestém posledním postupovém místě 3. třídy krajské soutěže. Družstvo B se umístnilo na prvním 
místě 6. třídy krajské soutěže a tím postoupilo do 5. třídy krajské soutěže pro rok 2015. Svoji výhrou 
přispělo do pokladny oddílu částkou 600,- Kč. Bohužel tato částka se zmenší o pokutu ve výši 50,- Kč 
za špatný zápis utkání. 
 
 2) členi byli seznámeni s podrobným finančním stavem příjmů a výdajů za rok 2014  
 Pokladna na začátku roku 2014   10.436,- Kč 
 Příjem z příspěvků členů   42.500,- Kč 
 Příjem z pronájmů    10.950,- Kč 
 Náklady na soutěže, provoz hřiště, a halu 2014 48.497,- Kč 
 Konečný stav pokladny v roce   2014 15.389,- Kč 
  
Na základě výsledků hospodaření za rok 2014 bylo navrženo snížení oddílových příspěvků pro rok 
2015. 
Příspěvky na rok 2015 byly odsouhlaseny ve výši 2.000,- Kč na člena. 
Příspěvky budou vybírány dne 21. ledna 2015 od 19:00 do 20:00 hodin v prostorách restaurace 
tenisu.  Případně mohou být do této doby zaslány na účet č. 1134015026/3030. 
Jako variabilní symbol bude uvedeno licenční číslo hráče. 
 
3) byla projednána brigádnická činnost pro jaro 2015. Účast na přípravách hřiště pro rok 2015, úprava 
zeleně, oprava plotů, údržba přístřešku a jeho nátěr a ostatní. Termíny brigád budou vyhlášeny 
v předstihu. 
 
4) členská základna pro rok 2015 zůstává beze změny. Nikým nebyl dán požadavek na přestup do 
jiného nohejbalového oddílu a neuvažuje se ani o dalších posilách pro náš oddíl. Z tohoto důvodu 
byla projednána možnost fluktuace hráčů družstva B do družstva A pro sezónu 2015 a s tím spojené 
vytvoření soupisek pro rok 2015. Rozdělení hráčů družstva A a B bude po zaplacení příspěvků a před 
zaplacením licencí do 20. února 2015. 
 
5) Byla projednána možnost vytvoření webových stran oddílu a vytvoření přihlašovacího kalendáře na 
tréninky a zápasy oddílu prostřednictvím webové služby Doodle - pověřen Pavel Jouza - bez termínu. 
 
6) Přítomní shlédli videofilm „SPOJE „B“ 2013-2014“ – zachycující první dva roky oddílu „B“. 
 
Zapsal: Viktor Epstein 
prosinec 2014 


