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 V Třeboni dne  12.2.2016 
 
 
Pozvánka na výroční členskou schůzi tenisového oddílu TJ Jiskra Třeboň v roce 2016 
 
Vážení členové našeho tenisového klubu, 
 jako každý rok se na Vás obracíme před začátkem tenisové sezóny s pozvánkou 
na naši výroční členskou schůzi. Jak se již stalo tradicí, spojíme ji se schůzí klubu 1. lázeňské 
tenisové centrum Třeboň.  

Členská schůze se bude konat v  pátek  4. března 2016 od 19:00 hodin v sále 
Hejtman hotelu Zlatá Hvězda v Třeboni. 
Program schůze bude tradiční: 

1. Zahájení 
2. Volba  návrhové a volební komise 
3. Zpráva o činnosti oddílu za rok 2015 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a rozpočtu na rok 2016  
5. Zpráva revizní komise 
6. Informace o činnosti výkonného výboru TJ Jiskra Třeboň, mimo jiné 

a. výsledky hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016  
b. rozdělování příspěvků Města Třeboně a TJ Jiskra Třeboň oddílům v rámci TJ  

7. Různé: Návrh na změnu volebního řádu pro volbu předsedy tenisového oddílu  
8. Diskuse 
9. Volba nového výboru oddílu 
10. Usnesení 
11.  Závěr 
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 Pro efektivní průběh schůze jsme připravili některé důležité dokumenty na www 
stránkách na adrese http://tenis.trebon.cz/ (uživatelské jméno: trebon, heslo: tenis) a již také 
na adrese http://tenis.jiskratrebon.cz. Mimo jiné na těchto adresách naleznete: 

1. Evidenci brigád a výběru členských příspěvků v letech 2005 - 2015  
2. Výsledky hospodaření TO v dokumentu „výsledovka“ za jednotlivé roky  
3. Zprávy revizních komisí za jednotlivé roky  
4. Další dokumenty, o kterých Vás pravidelně na členské schůzi informujeme. 

 Vzhledem k důležitosti projednávaných záležitostí Vás žádáme o co nejhojnější účast. 
S pozdravem za výbor tenisového oddílu 

 
 
 
 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 Ing. Jan Vališ 
 místopředseda tenisového oddílu a předseda a jednatel tenisového oddílu 
 Tělovýchovné jednoty Jiskra Třeboň 
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