
  
Stránka 1 ze 2 

 

  

Návrh usnesení  
členské schůze HC  SLOVAN  Louny, z.s. konané „Per rollam“  

 ve dnech 12.12. – 19.12.2021 v Lounech  
 
Členská schůze z důvodu situace Covid 19 a vyhlášených opatření vládou ČR se konala 
systémem „Per rollam“. Každý člen starší 18-ti let měl možnost se vyjádřit k předkládaným 
dokumentům pomocí internetových stránek klubu. Všechny připomínky budou zapracovány 
do tohoto usnesení. V souladu s dosud platnými stanovami je možno členskou schůzi i tímto 
způsobem považovat za usnášeníschopnou. 
 
1. Členská schůze schvaluje  

a) rozpočet HC pro sezonu 2021/2022 dle přílohy č.3 
 

b) výši členských a oddílových příspěvků členů HC pro sezonu 2021/2022 takto: 
 - členské příspěvky na rok 2022 ve výši 100,-Kč, důchodci 50,-Kč; hrající    
   členové mají členské příspěvky zahrnuty v oddílových příspěvcích 
 - oddílové příspěvky pro sezonu 2021/2022 jsou pro kategorii přípravka(ročník 2016 a  
   mladší) a 1.třída(ročník 2015) ve výši 4000,-Kč/rok, ostatní kategorie od  
   2.třídy(ročník 2014) až po dorost a kraso ve výši 6000,-Kč/rok, A-mužstvo ve výši 

 2000,-Kč/rok 
 - termíny hrazení oddílových příspěvků jsou 1.čtvrtletí do konce září 2021, 2.čtvrtletí 
   do konce listopadu 2021, 3.čtvrtletí do konce ledna 2022 a 4.čtvrtletí do konce března 
   2022 
 - pravidla:  
 1) sourozenec/ci u mládeže do 18-ti let 
  - dva sourozenci - každý platí 50% z částky určené pro jeho   
     kategorii 
  - tři a více sourozenců - každý platí poměrnou část dle počtu   
    sourozenců z částky určené pro jeho kategorii (např.6000/3)    
 2) dojíždějící nad 25km platí jednotně 2000,-Kč/rok 
 3) brankáři od kategorie mladších žáků včetně po starší dorost platí  2000,-Kč/rok 
 4) kdo zajistí „Smlouvu o podpoře sportu“ v minimální výši sponzorské částky  
     7000,- Kč neplatí oddílové příspěvky; pro kategorie přípravky a 1.třídy je minimální 
     výše sponzorské částky stanovena na 5000,-Kč, 
 5) kdo zajistí „Smlouvu o reklamě“, u které je požadována výroba reklamy, v    
     minimální výši sponzorské částky 9000,-Kč neplatí oddílové příspěvky; pro  
     kategorie přípravky a 1.třídy je minimální výše sponzorské částky stanovena na  
     7000,-Kč, 
 6) kdo zajistí „Smlouvu o reklamě“, u které není požadována výroba reklamy, v    
     minimální výši sponzorské částky 7000,-Kč neplatí oddílové příspěvky; pro  
     kategorie přípravky a 1.třídy je minimální výše sponzorské částky stanovena na  
     5000,-Kč, 
 7) nově přijatí členové neplatí v sezóně, kdy začali, oddílové příspěvky; následující 
     sezonu pak platí oddílové příspěvky v plné výši odpovídající své kategorii. 
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2. Členská schůze bere na vědomí  
a) výroční zprávu HC Slovan Louny za rok 2020 ve znění jak byla předložena na 

stránkách klubu,  
b) zprávu o hospodaření HC Slovan Louny za sezónu 2020/21 ve znění jak byla 

předložena na stránkách klubu, 
c) zprávu Kontrolní  a revizní komise HC Slovan Louny za rok 2020, ve znění, jak byla 

předložena na stránkách klubu 
 
3. Členská schůze ukládá  

a)  statutárnímu orgánu Radě klubu HC zajistit rovnoměrné čerpání finančních nákladů 
dle schváleného rozpočtu, 

 
 
 
V Lounech, dne 19.prosince 2021     Rada klubu  
 
 
 


