
 Zápis ze schůze sportovního klubu
MAESTRO ze dne 23.11.2002

Účast: zpočátku 19, později 20 členů, schůze byla usnášeníschopná.
Program schůze:
1. Zhodnocení činnosti klubu v období 4.02-11.02 

přečetl Vratislav Filler
2. Pokladní zprávu 

přečetla Jana Součková. 
Bylo navrženo hlasování o schválení pokladní zprávy. Pro se vyjádřilo 14 hlasujících, proti 0, zdrželo se 5. 

3. O budoucnosti klubu v roce 2003 promluvil Petr Souček. 
Vyjádřil se zejména k těmto tématům:
- Trvající pronájem tělocvičny
- Obnova pronájmu kurtu na Parkáně za stejných podmínek jako vloni. Největší problém, vandalismus,

bude řešen ve spolupráci se školou a zastupitelstvem obce.
4. Projednání předběžného rozpočtu na rok 2003. 

Předpokládané příjmy: Dotace 15000, Platby za tělocvičnu 36000, členské příspěvky 2700 (=50,- na osobu),
celkem 56000,- Kč. Předpokládané výdaje: Kurt 5000,-, Tělocvična 45000,-, vedení účtu a jiné 5000,-, zisk
1500,-
Návrh na rozpočet a členské příspěvky ve výši 50,- na osobu byl schválen jednomyslně (pro 20, proti 0,
zdrželo se 0)

5. Přijímání nových členů
Přihlášky dodali tři žadatelé: Ing. Jakub Suchánek, Ivana Suchánková a Ing. Jakub Kostelecký. Hlasování o
přijetí bylo provedeno hromadně. Pro 18, proti 1, zdržel se 1. Žadatelé byli přijati, klub má nyní 55 členů.

6. Volba nového představenstva
Dle platných stanov musí být jednou za 2 roky zvoleno nové představenstvo. Pro tyto volby byla ustanovena
volební komise ve složení Hanka Nováková a Miroslav Souček. Kandidáti a výsledky voleb jsou v
následující tabulce. 

Funkce Kandidát Hlasů Nehlasoval pro Neplatné Zvolen
Prezident Jan Kvaš 15 3 2 Jan Kvaš
Viceprezident Petr Souček 15 3 2 Petr Souček
Kronikář Jiří Hrnčíř 16 2 2 Jiří Hrnčíř
Pokladník Jana Součková 18 0 2 Jana Součková

7. Seznámení s akcí obce "Běh mezi stromy" v dubnu 2003. 
Klub se měl vyjádřit k možné spolupráci při organizaci závodu. V diskusi zaznělo několik zajímavých
připomínek k možné formě závodu (orientační poznávací běh, řešení problémů s jazyky). Závěrem diskuse
bylo hlasováno o organizační účasti na závodě:
Pro 20, proti 0, zdržel se 0. Pomoc při organizaci přislíbili osobně všichni členové výkonného výboru a dále
Irena Reichlová, Jarda Reichl, Antonín Pastorek, Jana Nohýnková, Jiřina součková, Kamil Konečný,
Vratislav Filler. Nepřítomným členům byla tato činnost dána předběžně za úkol.

8. Členové klubu byli požádáni o pomoc při hledání formálního sídla firmy, které je nutné v případě, že
chceme získat živnostenský list na nákup/prodej - je potřeba pro pořádání turnajů s občerstvením.

9. Občerstvení - zajištění Maestro menu.
10. Členové klubu schválili usnesení ze schůze v tomto znění:

Klub Maestro na členské schůzi dne 23.11.2002:
- Schválil návrh rozpočtu na rok 2003 včetně stanovení výše členských příspěvků na 50,- na člena,
- Schválil pokladní zprávu za rok 2002
- Přijal nové členy: Ing. Luďka Suchánka, Ivanu Suchánkovou a ing. Jakuba Kosteleckého
- Zvolil nový výkonný výbor ve složení: Prezident - Ing. Jan Kvaš, Viceprezident: Ing Petr Souček,

Kronikář: Jiří Hrnčíř, Pokladník: Bc. Jana Součková.
- Schválil organizační účast na akci "Běh mezi stromy" pořádané obcí v březnu 2003

Za klub Maestro Kolovraty zapsal dosavadní kronikář
Vratislav Filler


