Zápis z výroční členské schůze Lukostřeleckého klubu 3D Mrlínek

Schůzi svolal, v souladu s dosavadním zněním článku V.odst. 2. stanov, výbor klubu, a to
prostřednictvím pozvánek, zaslaných elektronickou poštou všem členům.
Schůze se konala dne 10.2.2019 v 11:00 hod, v restauraci Penzion Ovčárna, na
Sv.Hostýně. Jednání zahájil předseda Ing. Pavel Krejča, který rovněž schůzi předsedal.

Zápisem byla pověřena – Lenka Búbelová.
Program schůze byl následující:
1. Hodnocení lukostřeleckého roku 2018 (Pavel Krejča)
2. Finance a vyhodnocení akcí 2018 (Tomáš Horák a Lenka Búbelová)
3. Dotace 2018 (Lenka Búbelová a Tomáš Horák)
4. Plány a cíle 2019 (Robert Búbela)
5. Připomínky a diskuze
Zápis ze schůze:
Ad1: Přítomné uvítal a seznámil s pořadem jednání předseda Pavel Krejča. Konstatoval, že
v roce 2018 jsme měli 55 členů, z toho 42 s licencí a 13 bez licence. Na schůzi bylo přítomno
celkem 32 fyzicky, ostatní na základě zmocnění plnou mocí, nebo jako zákonný zástupce.
Přítomna tedy byla nadpoloviční většina členů (hlasů) klubu. Členská schůze je tedy
usnášeníschopná, ve smyslu ustanovení článku V.stanov.
-Za člena se považuje, pokud je vyplněna písemná přihláška a zaplacený příspěvek.
-Přítomnost na členské schůzi je zaznamenána na prezenční listině, viz příloha.
Dále informoval o akcích, organizovaných naším klubem v roce 2018:
-Pořádali jsme 3 závody a 1 lukostřelecké soustředění: –ČP Bedlina(12.kolo), MZP na
Helfštýně a tradiční Mikulášskou na Hostýně (3.kolo ZL). O prázdninách proběhl Archery
Camp v Kempu Vlčák, v důsledku problému pokračoval víkendem na RS Dopraváku, také u
Buchlovic, v prosinci Noční pochod, plus řada drobných akcí. Za největší úspěch loňského
roku je jednoznačně považován rozjezd MZP. Pořádalo se 7 kol z pomoci 6 spřátelených
klubů a s velkolepým finálem na Helfštýně.
-Pomáhali jsme s organizací všech kol MZP.
-LK se výrazně zviditelnil při oslavách 650 založení městě Bystřice p/H. Nejdříve v průvodu a
následně celodenní předváděcí akcí v zámeckém parku.
-Za další úspěch našeho klubu se považuje umístění Adama Horáka a Jolany Krejčové
v anketě Sportovec roku města Bystřice p.H. - na 2 a 3.místě

-V roce 2018 jsme se zúčastnili více než 20 lukostřeleckých závodů, pořádaných jinými
kluby. Vyvrcholením sezóny bylo MČR v 3D lukostřelbě, kde jsme se rozhodně neztratili a
Adam Horák reprezentoval klub s krásným výsledkem vicemistra, tedy 2. místo v kategorii
Juniorů.
-Mezi další největší úspěchy jsme zařadili umístění v celkovém vyhodnocení Zimní ligy a
MZP, ročník 2017/2018. ZL – Eva Zbranková a Jolana Krejčová – 2.místo, Nela Kašná –
3.místo. MZP – Dita Hovořáková a Zuzana Bráchová 1.místo, Jan Mucalík 2.místo a Eva
Zbranková a Jolana Krejčová 3. místo
-Celkem naši členové dovezli přes 60 medailí, převážně z dětských a juniorských kategorií
PENÍZE: jelikož jsme neziskovka, veškeré peníze, které chceme utratit, je nutno vydělat.
Sponzorství v současnosti už moc nefunguje, firmy mají omezené zdroje a asi nejsme pro ně
dost lukrativnní.
Hlavním zdrojem příjmů jsou: členské příspěvky, dotace, zisky z předváděček a závodů.
-Předváděček jsme v loňském roce udělali 6., závodů 3. Dotace jsme získali z kraje, z města
BpH a Mrlínek, nadace Synot. Předseda poděkoval všem za pomoc.
-Peníze také samozřejmě i utrácíme. Snažíme se o hospodárnost, ale nic není zadarmo.
Snažíme se nakupovat přímo u výrobců, sdružujeme objednávky i s jinými kluby, sháníme
dobrou cenu, ale ne na úkor kvality, členům klubu zprostředkujeme nákup za zvýhodněné
klubové ceny.
-Hlavní investice byly do zvířat, technického vybavení (luky, šípy + náhr.díly), do vylepšení
tréninkového areálu - 3D parkůr , přidali se mostky přes potok.
-Další zdroj příjmů klub získal z brigády v Ochozech – úklid paseky, spojená s opékáním.
-Pro zvýšení kvality tréninku, jsme pro zimní období získali prostory tělocvičny na ZŠ
Bratrství , dále jsme posílili náš realizační tým o další tři proškolené instruktory

Ad2: Pokladník Tomáš Horák seznámil přítomné s aktuálním stavem pokladny – 22.229,-Kč
a 1.144,50 EUR. v pokladně a stavem bankovního účtu, ke dni 31.12.2018 - 2.814,03 Kč a
2.236,01 Kč.
Hlavní příjmy v roce 2018 :
-

Členské příspěvky (25.400 Kč), Dotace (114.000 Kč+ 28.000 Kč z loňského roku),
Poplatek za soustředění+ Startovné ze závodů+půjčovné (120.104 Kč) předváděčky
(27.669 Kč)

Konkrétní příjmy a výdaje (členské příspěvky, dotace, příjmy z předváděček,…), jsou přesně
vyčísleny daňovém přiznání.

V účetnictví k 31.12.2018 je 1 neuhrazená faktura, která je již uhrazena
Ad3: S průběhem a plánem dotační politiky seznámila Lenka Búbelová:
V roce 2018 jsme získali následující dotace:
-

Nadace Synot – 5.000,- Kč (nákup terčovnice)

-

Obec Mrlínek – 5.000,-Kč (na činnost)

-

ze Zlínského kraje – 45.000,-Kč (na činnost)
16.000,0 Kč (na pořádání MZP)

-

z města Bystřice pod Hostýnem – 20.000,-Kč (na ČP)
o

23.000,-Kč (na činnost)

Plus další nepeněžní zdroje: bezplatné zapůjčení stanu na ZL a MZP od fy Raab Computer,
stránky MZP a s ní spojenou agendu s závodům: p.Matyska, výroba terčovnic v počtu 12 ks:
p.Kocfelda a symbolická částka 100,- Kč za roční pronájem střelnice od obce Mrlínek.
V příštím roce se opět zúčastníme výběrových řízení na dotace pro rok 2019 (již požádáno
na ČUS, Tescco – obě dotace nám byly zamítnuty, dále MŚMT, Zlínský kraj, město BpH a
nadace Synot – zatím žádné odezvy).
Úspěšnost v nich a výše získaných dotací se přímo projeví na investicích uvažovaných pro
rok 2019.

Ad4: s plánem akcí na následující období seznámil Robert Búbela.
-

Členové kluby byli vyzvání, aby se zúčastnili minimálně těchto závodů

-

ZL Čejč (9.3.)-6.kolo

-

Finále ZL Varín (16.3.)

-

MZP Varín (20.4.)-1.kolo

-

ČP Kostelec (27.4) – 7.kolo

-

ČP Tišnov (4.5.) – 8.kolo

-

MZP Tišnov (5.5.)-2.kolo

-

ČP Mrlínek (18.5) – 9.kolo

-

MZP Čejč (25.5.) – 3 kolo

-

MZP Kostelec (15.6.) – 4.kolo

-

ČP Pálava (10.8.) – 13.kolo

-

MPZ Pálava (11.8.) . 5.kolo

-

MZP Rožnov (7.9.) – 6.kolo

-

MZP Zlín (28.9.) – 7.kolo

-

MZP Mrlínek (13.10.) – 8.kolo

-

Mikulášská taškařice – termín ještě není znám
Předváděčky a akce:

-

Floria Kroměříž – 13-14.4.2019

-

Lesy ČR – Lukov – 25.5.2019

-

Dětský den Mrlínek – 25.5.2019

-

Lukostřelecký tábor 18.-25.8.2019

-

Předváděcí akce Hubertská na Hostýně 19.10.2019

-

Zabijačka – 16.11.2019

Další plány investic na rok 2019:
-

Sekačka

-

Obnova terčů-papírových-nákup

-

3D terče: podle aktuální potřeby

-

Rozšíření instruktorů (Martin Flídr, Marcel Flídr)

-

Rozšíření trenérů III. Třídy ( Jarda Svršek, Honza Kluka, Honza Mucalík)

-

Rozšíření trenérů II. Třídy (Robert Búbela, Tomáš Horák, Pavel Krejča a Lenka
Búbelová)

-

Kurz rozhodčích

Dále poděkoval za zorganizování a přípravu akcí v uplynulém roce a navrhl hlasování o
schválení rozpočtu na rok 2019.
Hlasování proběhlo – zúčastnili se všichni přítomní – s výsledkem:
PRO – 32 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlas
Rozpočet na rok 2019 byl schválen.

Příloha:
- Prezenční listina
Zápis byl pořízen a podepsán dne 13.2.2019 Lenkou Búbelovou.

Ověřil: Tomáš Horák

