
  

 

Basketbalový klub Mohelnice z.s. 

Hradební 956/21 

Mohelnice, 789 85 

IČ 19013230 

Spolek je zapsána pod spisovou značkou L 707 Krajským soudem v Ostravě. 

Zápis z jednání výkonného výboru 
  

Z Á P I S 
z jednání výkonného výboru 

Basketbalového klubu Mohelnice z.s. 
IČ: 19013230 

se sídlem Hradební 956/21, Mohelnice, 789 85 
 Spisová značka: L 707, Krajský soud v Ostravě 

(dále jako „Spolek") 
  

konané dne 8. srpna 2020 od 18.00 hodin v sídle spolku 

 

Datum konání valné hromady: 8. srpna 2020 

Místo konání valné hromady: sídlo spolku na adrese Hradební 956/21, Mohelnice, 789 85 

Zahájení jednání valné hromady: 18:00 hodin 

Ukončení jednání valné hromady: 19:30 hodin 

 

Bod 1. 

Jednání výkonného výboru zahájil v 18:00 hodin předseda Spolku. Jednání se zúčastnili všichni členové 

výkonného výboru. 

 

Bod 2. 

Výkonný výbor jednomyslně stanovil výši členských příspěvků pro sezónu 2020/2021 takto: 

1. Členské příspěvky u mládežnických kategorií budou následující: 

• Roční příspěvek registrovaných členů činí 3.000,- Kč a je možné jej platit pololetně 

(1.500,- Kč do 30. 9. 2020 a 1.500,- Kč do 31. 1. 2021) 

• Příspěvek každého dalšího dítěte (sourozence) činí 2.000,- Kč. Je možné jej platit pololetně 

(1.000,- Kč do 30. 9. 2020 a 1.000 Kč do 31. 1. 2021). 

• Příspěvek nového neregistrovaného člena činí 1.500,- Kč. Je nutné jej uhradit do dvou 

měsíců od nástupu do klubu. 

2. Členské příspěvky u družstva mužů jsou následující: 

• Roční příspěvek hráče uvedeného na soupisce družstva mužů je 4.500,- Kč. Termín 

uhrazení příspěvků je 30. 9. 2020. 

• Roční příspěvek hráče, který není uveden na soupisce, ale účastní se tréninkového procesu, 

je 2.000,- Kč. Termín uhrazení příspěvků je 30. 9. 2020. 

• Členové výkonného výboru jsou od placení příspěvků osvobozeni. 

3. Členské příspěvky je možné uhradit pouze bezhotovostně na účet klubu: 196572616 / 0600 

s variabilním symbolem dané kategorie: 

• U10 a přípravka vs: 2110 

• U13 dívky vs: 2113 

• U14/U15 hoši vs: 2114 

• muži vs: 2100 

 

 

V Mohelnici dne 8. srpna 2020 

 

 

Nihat Gürbüz 

Předseda / Statutární zástupce 

Petr Kučera 

Organizační pracovník 

Jan Macháček 

Pokladník 



 

 

 


