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Usnesení konference TTC Praha konané dne 23. 2. 2015

1. Konferenci zahájil v 20.15 prezident klubu ing. Miloslav Fuček.

2. Konference volí pracovní komise ve složení:
a) mandátová komise: Miloslav Fuček a Michal Fejks (17-0-0)
b) volební komise: Jiří Jansa a René Jung (17-0-0)
c) návrhová komise: Miloslav Fuček, Petr Váňa a Jan Smíšek (17-0-0)

3. Konference bere na vědomí zprávu mandátové komise, že je přítornno 17 delegátů z 17, což je
100%. Konference je tedy usnášeníschopná.

4. Konference bere na vědomí zprávu o činnosti TTC Praha za rok 2014.

5. Konference bere na vědomí zprávu o hospodaření TTC Praha za rok 2014.

6. Konference schvaluj e plán činnosti na rok 2015.

7. Konference schvaluje rozpočet na rok 2015.

8. Konference schvaluje členský příspěvek pro dospělé členy registrovaného oddílu ve struktuře:
a) členský příspěvek v souhrnné výši 800,-- Kč pro muže i ženy. Splatnost členského příspěvku je

ve dvou splátkách a to 200,-- Kč do 30. 4. a 600,-- Kč do 15. 6. nebo v jedné splátce 700,-- Kč do
30.4. (varianta A). Variantu Aje možno využít pouze při dodržení termínu splatnosti do 30. 4.

b) oddílový příspěvek pro muže členy týmů, kterým hradí hernu oddíl ve třech možných
variantách splatnosti:

- varinata A: 2.800,-- Kč splatná do 15. 9. (pro tuto variantu je nutno dodržet termín splátky,
jinakji nelze použít).

- varianta B: 1. splátka ve výši 1.600,-- Kč splatná do 15. 9.,2. splátka ve výši 1.500,-- Kč
splatná do 30. 11. (pro tuto variantu je nezbytně nutné dodržet termín druhé splátky, jinak ji nelze
použít).

- varianta C: 1. splátka ve výši 1.600,-- Kč splatná do 15. 9., 2. splátka ve výši 800,-- Kč
splatná do 30. 11. a 3. splátka ve výši 800,-- Kč splatná do 15. 1.

c) oddílový příspěvek pro ženy ve splátkách: 1. splátka 500,-- Kč splatná do 15. 9., 2. splátka
500,-- Kč splatná do 15. 1. a 3. splátka vypočtená individuelně podle počtu odehraných utkání a
odtrénovaných hodin se splatností do 10. 4.

d) hráči TTC Praha registrovaného oddílu mohou mimo vyhražené tréninky trénovat v hale za
100,-- Kč/hod s členem oddílu a za 125,-- Kč s nečlenem oddílu.

9. Konference schvaluje od září 2015 oddílový příspěvek rekreačního oddílu ve dvou variantách:
a) varianta A v jedné splátce 3.300,-- Kč zaplacený do 15. 9. (dodržení termínu splatnosti je

podmínkou možnosti použít variantu A)
b) varinata B ve třech splátkách - 1. splátka 1.200,-- Kč do 15.9.,2. splátka 1.700,-- Kč do 15.

11. 2015 a 3. splátka 700,-- Kč do 15.2.

10. Konference bere na vědomí informaci ing. Miloslava Fučka o stavu jednání ohledně pronájmu
sokolovny v Ďáblicích, případně skladu v Michli a řízení herně v ní na ulici Ohradní.

11. Konference schvaluje stanovy TTC Praha.

12. Konference schvaluje výroční zprávu za rok 2014.



13. Konference volí na období 2015 až 2020
a) prezidentem TTC Praha Ing. Miloslava Fučka (15-2-0)
b) členy prezídia TTC Praha Václava Zahradníka, Petr Váňu, Davida Mutla a Jiřího Podrazila

(17-0-0)

14. Konference volí delegáty:
na konferenci PTU Ing. Miloslava Fučka a náhradníka: Jana Smíška (17-0-0)
na konferenci PSST Ing. Miloslava Fučka a náhradníka: Michala Fejkse (17-0-0)

15. Konference schálila toto usnesení a ing. Miloslav Fuček ji zakončil v 21.45 hod.

V Praze dne 23.2.2015

Zapsal:
Ing. Miloslav Fuček

Ověřil:
Jan Smíšek
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OVĚŘoVAcl DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovacl knihy Úřad městské části Praha 4
poř.č. legalizace 111/1301/2015
vlastnoručně podepsal/a

Miloslav Fuček, 19.3.1959, Praha
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Praha 4, Viktorinova 1210/8
adresa místa trvalého pobytu /--;í
Občanský průkaz 200629416 /. tli
druh a číslo dokladu, na základě kterého byty zjištěny osobní údaje v této
ověřovací doložce / -----

V Praze 4 dne 26.2.2015

Osvobozeno od spr. poplatku

OVĚŘOVAcl DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovacl knihy Úřad městskě části Praha 4
pořč. legalizace 111/1306/2015
vlastnoručně podepsalla

Jan Smíšek, 27.3.1944, Praha
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Praha 8, Křížíkova 23/488
adresa místa trvalého pobvtu

Občanský průkaz 111797188
druh a číslo dokladu, na základě kterého byty zjištěny osob
ověřovací doložce

V Praze 4 dne 26.2.2015

Osvobozeno od spr. poplatku
Legalizaci provedlla
Jindra Vopinková


