
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE
MAESTRO CLUB Kolovraty

Dne 16. 11. 2001 Praha
PROGRAM SCHŮZE: 

1.Zahájení
2.Návrh a schválení výše členských příspěvků na rok 2002
3.Návrh a schválení výše mimořádných členských příspěvků 
4.Návrh na změnu kapitánů volejbalového a nohejbalového družstva
5.Návrh na rozlišení plateb hodin sportovních akcí.
6.Návrh na vracení peněz při předplatném v případech nemocí či omluvených absencí.
7.Návrh na členské legitimace.
8.Změna názvu funkce ve výkonném výboru
9.Vstup a výstup členů
10.Volba nového složení kontrolní komise
11.Volba nového kronikáře
12.Změna stanov
13.Seznámení s hospodařením financí za uplynulé období
14.Návrh na přidělení správy tenisového kurtu v Praze 10-Kolovratech
15.Diskuse
16.Závěr

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

2) Návrh na výši členských příspěvků na rok 2002 předložil přípravný výbor a přednesl p. Kvaš Jan, Ing.

Výše členských příspěvků na rok 2002 byla stanovena na 54 Kč/člen splatné k 31.1.2001  

3) 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
31.12.2001 a budou použity na úhradu halové sezóny v 1. čtvrtletí roku 2002.

4) Návrh na změnu kapitánů volejbalového a nohejbalového družstva přednesl p. Souček Petr, Ing.

Kapitán volejbalového družstva - Jana Součková, Bc.

Kapitán nohejbalového družstva - Petr Souček, Ing.

5) Návrh na rozlišení plateb hodin sportovních akcí. přednesl p. Souček Petr, Ing.

Výše plateb jednotlivých akcí pořádaných klubem byla stanovena na 100% celkových nákladů
na osobu. Pro členy klubu je stanovena 20% sleva.

6) Návrh na vracení peněz při předplatném v případech nemocí či omluvených absencí přednesla Jana
Součková, Bc.

Nedostaví-li se člen, který zaplatil předplatné na sportovní akci, alespoň třikrát po sobě, bude mu
vráceno předplatné v procentuální části svých absencích. Podmínkou vracení peněz je omluvená
absence. 

7) Návrh na členské legitimace přednesl Vratislav Filler, Ing. 

Byla dohodnuta výroba členských legitimací. Podmínkou pro získání legitimace je dodávka vlastní
fotografie ve formátu 3,5x4,5 popř. elektronicky ve formátu bmp a rozlišení 200dpi.

8) Změna názvu funkce ve výkonném výboru - přednesl p. Kvaš Jan, Ing.

Funkce ceremoniáře je přejmenována na víceprezidenta. Její personální obsazení se nemění. 

9) Vstup a výstup členů. 

Členská schůze schválila výstup čtyř členů (Kvaš Miroslav, Kvašová Luďka, Zeidler Patrik a
Najmanová Petra). 

Členská schůze přijala nové členy: Ing. Pastorek Antonín, Ing. Kahleová Regina, Mgr.
Reichlová Alena, Mgr. Reichl Jaroslav, Ing. Filler Miroslav, Fillerová Alena, Bc. Součková Jana, Česák
Martin, Keselicová Šárka, Ing. Kvapilová Jarmila, Kvapil Michal.



10) Volba nového složení kontrolní komise přednesl p. Hrnčíř Jiří

Návrh : Ing. Regina Kahleová, Jiřina Konečná, předseda Kamil Konečný.

Tento návrh byl ustanovující schůzí všemi přítomnými členy schválen.

11) Volba nového kronikáře - přednesl Jiří Hrnčíř

Jiří Hrnčíř nadále nebude pro pracovní zaneprázdnění vykonávat práci kronikáře. Za dosavadní práci
pro klub mu bylo poděkováno. Za svého nástupce sám navrhl Ing. Vratislava Fillera.

Ing. Vratislav Filler byl jednomyslně schválen novým kronikářem. 

12) Změna stanov přednesl p.Kvaš Jan, Ing.

Návrh byl zapracován a přednesen.

13) Seznámení s hospodařením financí za uplynulé období přednesla Jana Součková, Bc.

14) Návrh na přidělení správy tenisového kurtu v Praze 10-Kolovratech přednesl p. Kvaš Jan, Ing.

Byl přednesen návrh na správu tenisového kurtu v roce 2002. 

15) Diskuse:

Členská schůze MAESTRO CLUB Kolovraty:
a) Schvaluje výši členských příspěvků.
b) Schvaluje výši mimořádných členských příspěvků.
c) Schvaluje nové kapitány družstev
d) Schvaluje návrh na rozlišení plateb hodin
e) Schvaluje návrh na vracení peněz při absencích
f) Schvaluje výrobu legitimací.
g) Schvaluje přijetí a výstup členů.
h) Schvaluje kontrolní komisi.
i) Schvaluje nový název funkce 'víceprezident' ve výkonném výboru
j) Schvaluje nového kronikáře
k) Schvaluje změnu stanov
l) Schvaluje hospodaření v dalším roce
m) Schvaluje žádost správu tenisového kurtu.

16) Závěr 

Příští členská schůze bude nejdéle za rok tj. 16. listopadu 2002 

V Praze 16. 11. 2001 Zapsal : Jiří Hrnčíř


