
Zápis z výroční členské schůze 
MAESTROCLUBu Kolovraty ze dne 1.5.2004 

  
Účast: 19 členů + 4 nově vstupující, schůze byla usnášeníschopná. 

  
Program schůze  

1.      Zahájení 
2.      Výroční zpráva klubu za sezónu 2003/2004 
3.      Pokladní zpráva za sezónu 2003/2004 
4.      Kontrolní zpráva za sezónu 2003/2004 
5.      Kontrola usnesení z minulé členské schůze 
6.      Přijímání nových členů 
7.      Volba členů výkonného výboru 
8.      Seznámení členů se změnou sportovišť v letní sezóně 2004 
9.      Budoucnost klubu v roce 2004 
10.    Ukázka a velikostní test klubových dresů 
11.    Diskuse 
12.    Schválení usnesení 
13.    Závěr  
14.    Občerstvení 

  

1.      Zahájení  
−        při zahájení byla předložena prezenční listina všem zúčastněným členům 

−        schůzi zahájil Petr Souček v 18:20 hod 

2.      Výroční zpráva klubu za sezónu 2003/2004 
−        přečetl Jiří Hrnčíř 
−        schváleno: pro 19 proti 0 , zdržel 0 

3.      Pokladní zpráva za sezónu 2003/2004 
−        přečetla Jana Konečná 

−        schváleno: pro 18, proti 0, zdržel 1 

4.      Kontrolní zpráva za sezónu 2003/2004 
−        přečetl Kamil Konečný 

−        schváleno: pro 19, proti 0, zdržel 0 

5.      Kontrola usnesení z minulé členské schůze 
Finanční kompenzace členů výkonného výboru – návrh na VČS 1.5.2004 
−        přednesl Petr Souček 

−        kompenzace bude formou slevy na tělovýchovné služby (volejbal a nohejbal) 

−        členové výkonného výboru (prezident, viceprezident a kronikář) budou mít slevu 
ve výši 500,- Kč ročně. 

−        pokladní bude mít slevu ve výši 1 800,- Kč ročně 



−        vedoucí každého družstva (nedělní volejbal, úterní nohejbal, páteční nohejbal) bude 
mít slevu ve výši 900,- Kč ročně. 

−        => ročně to dělá 6 000,- Kč.  
−        platnost od 1.5.2004. Letošní úlevy budou přiměřeně kráceny tzn. 1/3 
−        schváleno: pro 19, proti 0, zdržel 0  

  

6.      Přijímání nových členů 
−        přednesl Petr Souček 

−        do klubu byli přijati 4 noví členové. Jmenovitě: Musilová Lucie, Musil Jaroslav, 
Majer Petr, Ilčenková Radana 

  
−        novým členům budou vystaveny členské průkazy. 
−        schváleno: pro 19, proti 0, zdržel 0. Hlasování o přijetí bylo provedeno hromadně. 

7.      Volba členů výkonného výboru 
−        přednesl Petr Souček 

−       volba volební komise 
       byli zvoleni kandidáti (schváleno: pro 18, proti 0, zdržel 1): 
                       Předseda: Vratislav Filler          
                 Člen: Miroslav Filler ml.                

−       volba členů výkonného výboru 
Protože Jan Kvaš požádal o uvolnění z funkce presidenta, zařadili jsme do této 
VČS volbu členů výkonného výboru. Odstupujícímu presidentovi bylo v jeho 
nepřítomnosti poděkováno za myšlenku založit klub a za dosavadní činnost v jeho 
funkci.  

−        Bylo navrženo veřejné hlasování nových členů VV. 
−        schváleno: pro 22, proti 0, zdržel 1.  

−        Kandidáti a výsledky voleb nového výkonného výboru jsou v následující tabulce: 
  

Funkce Kandidát Pro Proti Zdržel Zvolen 
President Petr Souček 23 0 0 Petr Souček 
Viceprezident Jiří Hrnčíř ml. 22 0 1 Jiří Hrn číř ml. 
Kronikář Jaroslav Musil 22 0 1 Jaroslav Musil 
Pokladník Jana Konečná 22 0 1 Jana Konečná 

8.      Seznámení členů se změnou sportovišť v letní sezóně 2004 
−        přednesl Petr Souček 

−        nohejbal 
Nohejbal se bude hrát vždy ve středu a v pátek v měsících květen, srpen a září od 18 do20 hod 
a v měsících červen a červenec od 19 do 21 hod na antukovém kurtu v areálu fotbalového hřiště 
Sokola Kolovraty. Více ve výtažku ze smlouvy s TJ Sokol: 
                                           IV. Práva a povinnosti nájemce 
1     Nájemce se zavazuje užívat antukový kurt v souladu provozním řádem. 
2       Nájemce je oprávněn si bezplatně zapůjčit od správce kurtu nohejbalovou síť, „lajnovačku“, 
vymezovací hrací a napínací tyče a prvky sítě.  
3     Nájemce se zavazuje po skončení hraní uklidit antukový kurt (zamést popř. uválcovat, uklidit 
sportovní náčiní), nebude-li mu správcem kurtu řečeno jinak. 
4     Nájemce je oprávněn použít sprchy TJ Sokola Kolovraty, a to po dohodě se správcem kurtu 
a za úplatu 20 Kč za osobu. 



5       Nájemce je oprávněn po dohodě se správcem kurtu si zapůjčit po dobu celé sezóny jednu 
uzamykatelnou skříňku pro uchování vlastních sportovních potřeb. 
6       Nájemce je oprávněn uspořádat nohejbalový turnaj. Podmínky celodenního pronájmu kurtu 
budou upřesněny při jeho organizaci.  
  
  
V. Práva a povinnosti pronajímatele 
1     Pronajímatel je povinen připravit a udržovat kurt způsobilý ke hře (tj. jarní příprava kurtu, 
dosyp antuky během sezóny, …) 
2     Pronajímatel je povinen kurt před pronajatými hodinami řádně nakropit (alespoň. jednu 
hodinu předem). 
3       Pronajímatel je oprávněn požadovat finanční kompenzaci při poškození sportovního náčiní. 
  
  

−        volejbal 
Na volejbale bude dojíždět do Uhříněvsi do sportovního areálu TJ Uhříněves vždy v neděli 
v měsících květen, srpen a září od 18 do 20 hod a v červnu a červenci od 19 do 21 hod. 
Hra je možná na dvou antukových hřištích. Povinnosti a práva našich hráčů jsou obdobné jako 
u nohejbalu. Pouze je navíc povinností si kurt řádně pokropit. Máme k dispozici sprchy, 
kde je možné si bezplatně zapnout bojler.  
  

−        schváleno: pro 23, proti 0, zdržel 0 

9.      Budoucnost klubu v roce 2004 
−        přednesl Jiří Hrnčíř 
−        výkonný výbor navrhl členské schůzi ke schválení tento plán činnosti na rok 2004 

•      uspořádání letního vodáckého zájezdu – termín 3.-11.7.04. Předběžně je 
dohodnuta řeka Ohře. Podrobnější informace budou upřesněny nejdéle 14 dní 
před odjezdem. 

•      uspořádání volejbalového turnaje – zajistí Vratislav Filler 
•      uspořádání nohejbalového turnaje – navržen termín konec srpna 
•      účast na nohejbalových a volejbalových turnajích. 

•      účast na Geodetické rallye bude-li se konat 

10.  Ukázka a velikostní test klubových dresů 
−        přednesl Petr Souček 

−        přítomní členové byli seznámeni s novými klubovými dresy 

−        velikosti byly odzkoušeny  

−        byli zvoleni „modelové“ Petr Souček a Jiří Hrnčíř  
−        dresy se všem zúčastněným členům líbily 

−        dresy bude mít ve správě Jana Konečná, každému hrajícímu členovi bude v den 
zápasu dres zapůjčen a ten ho po odehrání zase Janě vrátí, nebude-li řečeno jinak. 
V případě poškození je člen povinen dres na vlastní náklady opravit. V případě ztráty 
bude dotyčnému účtována cena ve výši nákupní ceny dresu. 

11.  Diskuse 
−        Jiří Hrnčíř ml. přednesl návrh na Klubovou soutěž. Podrobnosti o návrhu v příloze 

04_CS_01_navrh_na_klubovou _soutez.doc.  

−        Petr Souček informoval o realizaci bezúdžbového povrchu v areálu Parkán. Dle ZŠ 
Kolovraty bude provedena změna povrchu z antukového na bezúdržbový do 16.6.04 
a slavnostní otevření 21.6.04 v 18hod.  



12.  Schválení usnesení 
−        přednesl Petr Souček 

−        schváleno: pro 23 , proti 0, zdržel 0 

−        zápis usnesení viz příloha 
  

13.  Závěr  
−     Závěrem nový president klubu Petr Souček ještě jednou poděkoval nepřítomnému 

odstupujícímu presidentovi Janu Kvašovi za jeho zásluhy v klubu. Dále poblahopřál 
všem novým i stávajícím členům ke spokojenosti a radosti ze hry.  

−     Schůzi oficielně ukončil v 20:00 hod. 

14.  Občerstvení 
zajištěno Maestro menu  

−        Kuře v bramboráku 
−        Litovelský řízek 
−        Festival sýrů 

−        Kuře v mandlích 
Přílohy se podávali americké brambory, hranolky, krokety a jedny dietní vařené 
brambory. 

  
  
  
  
Zapsal: Hrnčíř Jiří ml. 


