
Zápis ze schůze Výboru TJ Pegas z.s. konané dne 3.11.2016

Přítomni členové výboru : Marika Bojadzisová, Ing. Věra Brázdová, Ing. Iva Schützová

Hosté : Marcela Bojadzisová, Mgr. Václav Ročárek, r.č. 8003033830, bytem Valtice

Jednání výboru bylo řádně svoláno a všichni členové Výboru se dostavili osobně, což všichni 
potvrdili svým podpisem prezenční listiny. 

1. Jednání výboru zahájila Předsedkyně Ing. Schützová ve 20:05 hod.

2. Výbor se usnesl třemi hlasy, že Mgr. Václav Ročárek bude technicky zabezpečovat přípravu 
nových Stanov potřebných pro podřízení se NOZ do 31.12.2016 a to bezplatně, hotové výdaje, 
jež s tím bude mít, budou uhrazeny po řádném vyúčtování. Výbor pověřil Mgr.Ročárka k zajištění
termínu pro konání členské schůze  TJ Pegas za přítomnosti notáře v prosinci 2016.

3.Výbor jednal o přijetí nových řádných členů. Jednání započalo diskuzí a následně bylo 
hlasováno o přijetí za nové řádné členy TJ Pegas z.s. takto:

Ing Monika Švehlová Krampolová   -  pro 2 hlasy, 1 se zdržel

Ing Petr Švehla                                    - pro 2 hlasy, 1 se zdržel

MUDr. Iva Floriánová                         -   pro 2 hlasy, 1 se zdržel

Eva Floriánová                                     -   pro 2 hlasy, 1 se zdržel

Bedřich Chelík                                      -    pro 2 hlasy, 1 se zdržel

Bc. Nikola Bojadzisová                       -    pro 2 hlasy, 1 se zdržel

V souladu s platnými stanovami TJ Pegas z.s. se výše uvedení k tomuto datu stávají řádnými 
členy TJ. Předsedkyní budou zpraveni o povinnosti a způsobu úhrady poplatků za členství. 

Pro správnost uvádím, že Ing.Brázdová namítala nepřijetí žádných jiných členů v dřívějších 
letech. Na přímý dotaz Mgr.Ročárka uvedla, že se jednalo jen o zmínku mezi řečí, žádná 
přihláška nebyla nikdy podána.

4.Na žádost Ing. Věry Brázdové byl vytvořen splátkový kalendář pro dluh váznoucí na splátkách 
členských příspěvků její dcery Terezy Sigmundové. Dluh ve výši 13.600,- Kč (slovy 
třinácttisícšestsetkorunčeských) bude uhrazen ve dvou splátkách následovně:

1. splátka 10.000,. Kč do 3.12.2016

2.splátka    3.600,- Kč do 3.1.2017

Tereze Sigmundové bude zaslána výzva k uhrazení dluhu na členských příspěvcích.

Jednání bylo ukončeno ve 21:50hod. 

                                                                                         Zapsala Ing Iva Schützová 

Za správnost odpovídá Mgr.Ročárek Václav.


