
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE
MAESTRO CLUB Kolovraty

Dne 22. 3. 2001 Praha
PROGRAM SCHŮZE: 

1. Zahájení
2. Návrh a schválení výše členských příspěvků
3. Návrh na vytvoření volejbalového a nohejbalového družstva v rámci našeho klubu.
4. Návrh a schválení výše mimořádných členských příspěvků
5. Návrh o organizaci veřejně prospěšné akce v oblasti sportu
6. Návrh na zakoupení dvou laminátových lodí včetně nezbytného vybavení.
7. Diskuse
8. Usneseni 
9. Závěr

1) Při zahájeni byla předložena prezenční listina všem zúčastněným členům.

2) Návrh na výši členských příspěvků předložil přípravný výbor a přednesl p. Kvaš Jan, Ing.

Výše členských příspěvků byla stanovena na 160 Kč/člen. 

3) Návrh na vytvoření volejbalového a nohejbalového družstva v rámci našeho klubu. 

Členem družstva se může stát pouze člen našeho klubu. Složení družstev je plně v kompetenci jejich
kapitánů. Povinnou součástí kapitánské funkce je organizace tréninků případně zápasů svých družstev.

Kapitánem nohejbalového družstva byl zvolen p. Kvaš Jan, Ing.

Kapitánem volejbalového družstva byl zvolen p. Souček Petr, Ing.

Vstup na trénink je povolen i sportovcům, kteří nejsou členy družstva, ale až po zaplacení vstupu na
trénink ve výši 50,-Kč na osobu.

4) Návrh na výši mimořádných členských příspěvků předložil přípravný výbor a přednesl p. Kvaš Jan, Ing .

Výše mimořádných členských příspěvků byla stanovena na 500 Kč/člen volejbalového družstva a
na 1000 Kč/člen nohejbalového družstva. 

Mimořádné příspěvky zaplatí všichni členové volejbalového (nohejbalového) družstva nejpozději do
30.9.2001 a budou použity na úhradu halové sezóny ve 4. čtvrtletí roku 2001.

5) Návrh o organizaci veřejně prospěšné akce v oblasti sportu přednesl p. Souček Petr, Ing.

Název akce: Sjíždění řeky Ohře na laminátových či plastových lodích. Zúčastnění si mohou lodě dodat
vlastní a nebo si vypůjčit od klubu.

Datum konání: 29.6-8.7.2001 

Prezentace: na www stránkách našeho ceremoniáře a zároveň budou vyvěšeny reklamní letáky.

Účastníci akce zaplatí vstupní poplatek 2000,-Kč na osobu.

6) Návrh na zakoupení dvou laminátových lodí včetně nezbytného vybavení.

7) Diskuse

8) USNESENÍ

a) Členská schůze MAESTRO CLUB Kolovraty schvaluje výši členských příspěvků.
b) Členská schůze MAESTRO CLUB Kolovraty schvaluje vytvoření dvou družstev -

nohejbalového a volejbalového s kapitány.
c) Členská schůze MAESTRO CLUB Kolovraty schvaluje výši mimořádných členských

příspěvků.
d) Schvaluje návrh na veřejně prospěšnou akci
e) Schvaluje nákup laminátových lodí včetně jejich vybavení.

9) Závěr 

Příští členská schůze bude po veřejně prospěšné akci – sjíždění řeky Ohře

V Praze 22. 3. 2001 Zapsal : Jiří Hrnčíř


