
Zápis z výroční členské schůze sportovního
klubu Maestro Club Kolovraty
Konané ve středu 24.4.2002 v restauraci Kolovratská Rychta.

Schůze byla zahájena v 18:44. Účast - viz prezenční listina.

Program schůze:

1. Přečtení Výroční zprávy klubu

(četl Vratislav Filler)

2. Přečtení plánu činnosti na rok 2002

(četl Vratislav Filler)

3. Přečtení pokladní zprávy za rok 2001

(četla Jana Součková)

4. Přečtení kontrolní zprávy za rok 2001

(četl Kamil Konečný)
Kontrolní zpráva poukázala na jediný nedostatek, kterým bylo nevyhotovení klubových
průkazů.
Inventura majetku proběhla bez závad.

5. Příjem nových členů.

Byli přijati Ing. Josef Lottes, Miroslav Filler ml., Ladislav Rídl a Jarolím Horáček. 

6. Noví členové kontrolní komise.

Na vlastní žádost byly z kontrolní komise uvolněny Jiřka Konečná a Ing. Regina Kahleová.
Na jejich místa byly zvoleny Ing. Irena Reichlová a Jarmila Kvapilová.

7. Zprávy z vedení:

 Získali jsme dotaci z ČSRS v celkové výši 7278 Kč. 

 Podobnou částku předpokládáme, že získáme i od PTU. 



 14.5.2002 se koná valná hromada PTU. Klub vyšle povolený počet zástupců určených
VV. 

8. Problematika sportovního areálu Parkán.

 Ing. Petr Souček přednesl zprávu o současné situaci s kurtem na Parkáně. 

 V následující diskusi se členové klubu vyjádřili k plánovanému režimu na kurtě.
Výsledkem byl návrh provozního řádu, který bude třeba projednat ještě se školou. 

 Interní poplatky za kurt splatné do pokladny MaestroClubu byly stanoveny následovně
: 
1) 15,-Kč na osobu a hodinu při max. účasti 2 lidí na kurtu
2) 10,-Kč na osobu a hodinu při min. účasti 3 lidí na kurtu
Platí pro členy klubu v předplacených hodinách, které jsou stanoveny smlouvou mezi
klubem a ZŠ Kolovraty! 

 Platba hodin se bude prováděn formou měsíčního předplatného do pokladny
MaestroClubu. 

9. Různé

 Byla nastolena otázka prokazování členství u zakládajících členů klubu. Problém je
vyřešen podpisy na zakládající listině. 

10. Usnesení:

 Výkonný výbor se bude pravidelně scházet minimálně jednou měsíčně (s výjimkou
období prázdnin). 

 Na zasedání PTU dne 14.5. vyšle klub povolený počet zástupců určených VV. 

zapsal 

        Ing. Vratislav Filler
                kronikář 


