
Zápis ze schůze sportovního klubu 
MAESTROCLUBU ze dne 22.11.2003 

Účast: 21 členů (dle prezenční listiny), schůze byla usnášeníschopná. 
Zahájení: schůzi zahájil Jan Kvaš v 18,30 hod. 
 
Program schůze: 
1) Zahájení 

Zahájil prezident klubu Ing. Jan Kvaš 
 

2) Výroční zpráva klubu za rok 2003  
přečetl Jiří Hrnčíř 

 
3) Pokladní zpráva za rok 2003 

přečetla Jana Součková. Schváleno: pro 21, proti: 0, zdržel: 0 
Členi byli informováni o změně účtu klubu. 

 
4) Kontrolní zpráva za rok 2003 

Přečetl Kamil Konečný. Schváleno: pro 20, proti: 1, zdržel: 0 
 

5) Volba volební komise 
Byli zvoleni kandidáti: (schváleno: pro 21, proti: 0, zdržel: 0) 
 Předseda: Jiří Konečný 
 Člen: Hana Nováková   
 

6) Volba kontrolní komise: 
Byli zvoleni kandidáti: (schváleno: platných 20, neplatných: 1) 
 Předseda: Kamil Konečný 
 Člen: Jarmila Kvapilová 
 Člen: Antonín Pastorek 
 

7) Přijímání nových členů: 
Do klubu bylo přijato 6 nových členů. Jmenovitě: Jan Novák, Milena Nováková, Soňa 
Nováková, Jan Cháma, Petra Mrkvičková a Klára Kavanová. Schváleno: pro 21, proti: 0, 
zdržel: 0 
 

8) Informace o členských průkazech 
Z přítomných členů klubu vlastní průkaz všichni. 
 

9) Plán činnosti na rok 2004 
Výkonný výbor navrhl členské schůzi ke schválení tento plán činnosti na rok 2004: 

• Účast na trénincích nohejbalu v Kolovratské tělocvičně a to v úterý od 19:30 
do  21:00hod a pátek od 21:00 do 22:30 hod 

• Účast na trénincích volejbalu v Kolovratské tělocvičně a to v neděli od 19:00 
do 21:00 

• VV projedná do konce roku podrobnosti ohledně pronájmu tenisového kurtu 
Parkán na letní sezónu 2004. 

 
 



10) Diskuse  
Absolutně nejbouřlivější diskuse za dobu fungování klubu. Nejožehavějšími tématy byla 
kontrolní zpráva, konkrétně bod ohledně správy webových stránek, a návrh (který členská 
schůze shledala za nepřipravený) ohledně zvýhodnění členů VV. 

 
11) ostatní: 

a) Byla sdělena hráčům volejbalu informace o možnosti proplacení koleních chráničů 
v maximální výši 500Kč. Tato proplacení musí schválit VV proti daňovému dokladu. 

b) Byl projednán nákup nových dresů. Podrobnosti budou upřesněny na schůzích VV. 
c) Byla odsouhlasena změna stanov v článku 2. Bude upravena věta: „Sídlo klubu: na 

adrese člena klubu Bc. Jany Součkové, bytem Mírová 260/3, 103 00 Praha 10 - 
Kolovraty.“ Původní sídlo bylo na adrese prezidenta klubu U Železnice 143/18, Praha 
10. (schváleno: pro 20, proti 0, zdržel: 1) 

d) Byla odsouhlasena změna stanov v článku 4, odst. 2. Bude upravena věta: „Členská 
schůze je schopná se usnášet, je-li přítomno minimálně 13 členů“. Původně byla jedna 
třetina. (schváleno: pro 19, proti 1, zdržel: 1) 

e) Byla odsouhlasena změna stanov v článku 4, odst. 5. Bude přidána věta: „Výkonný 
výbor je povinen zajistit prezentaci klubu všemi dostupnými prostředky (pravidelně 
aktualizované vlastní webové stránky klubu, propagace v místním tisku, …).“ 
(schváleno: pro 20, proti 0, zdržel: 1) 

f) Byl schválen systém zvýhodnění pro pokladní a účetní v jedné osobě. Je udělena sleva 
ve výši 500Kč/měsíc na sportovní aktivity v klubu. (schváleno: pro 19, proti 0, 
zdržel: 2) 

g) Výkonnému výboru se ukládá zpracování návrhu na systém zvýhodnění ostatních 
členů VV. 
 

 
12) Občerstvení  

zajištění Maestro menu (viz jídelní lístek) 
 

13) Závěr  
Členové klubu schválili usnesení VČS (viz příloha). Schůzi ukončil prezident klubu Ing. 
Jan Kvaš v 21:30 hod. 
 
 

Za klub MAESTRO CLUB Kolovraty zapsal 
Jiří Hrnčíř (kronikář) 

 


