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Zápis ze schůze sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty 
ze dne 30.4.2005

Účast:  15  členů  (do  19:00),  14  členů  (od  19:00),  členská  schůze  byla  po  celou  dobu  svého  zasedání
usnášeníschopná.
Program schůze:
1. Zahájení 

1.1. Zahájení a řízení členské schůze
Členskou schůzi zahájil a její průběh řídil prezident sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty,
dále v textu zápisu jen „sportovní klub“, Ing. Petr Souček v 17:20 hod.. Pozdravil všechny přítomné a
popřál jim příjemný večer.

1.2. Volba zapisovatele a ověřovatele
Na základě návrhu výkonného výboru přijala členská schůze tato usnesení:
Usnesení  č.  30/04/05-1: “Členská  schůze  volí  pro  zápis  z členské  schůze  zapisovatelem  člena
výkonného výboru Jaroslava Musila.“ (14 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Usnesení č. 30/04/05-2: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze ověřovatelem zápisu člena
klubu JUDr. Jiřího Konečného.“ (14 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Usnesení č. 30/04/05-3: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej ověřovateli
k ověření v termínu do 6.5.2005.“ (15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Usnesení č.  30/04/05-4: „Členská schůze ukládá ověřovateli ověřit zápis a předat jej  prezidentovi
sportovního klubu v termínu do 13.5.2005.“ (15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

1.3. Zvolení volební komise
Usnesení č. 30/4/05-5: „Členská schůze na základě návrhu výkonného výboru volí volební komisi ve
složení: předseda volební komise JUDr. Jiří Konečný, člen volební komise Bc. Hana Nováková, člen
volební komise Ing. Vratislav Filler.“ (15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze
Prezident klubu Ing. Petr Souček seznámil přítomné s plněním plánu činnosti na rok 2005, který byl schválen
na minulé  členské schůzi  usnesením č.  13/11/04-10.  Dále  odpověděl  na  několik  dotazů  Ing.  Vratislava
Fillera, které se týkali plánovaného závodu v orientačním běhu. Termín závodu v orientačním běhu závisí na
vyhotovení mapových podkladů, které připravuje člen klubu Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. 
Usnesení č. 30/4/05-6: “Členská schůze bere na vědomí informaci o stavu vývoje plánu činnosti sportovního
klubu v roce 2005.“ (15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

3. Výroční zpráva o činnosti klubu v období 11/2004 – 4/2005
Prezident klubu Ing. Petr Souček přednesl zprávu o činnosti klubu za období listopad 2004 – duben 2005. 
Usnesení č. 30/4/05-7:  “Členská schůze bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti klubu za období
listopad 2004 – duben 2005.“ (15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

4. Zpráva o hospodaření a majetku 
Účetní klubu a členka výkonného výboru  Ing. Jana Konečná přednesla zprávu o hospodaření a majetku za
rok 2004.  K přednesené zprávě vznesl dotaz Miroslav Souček,  který se dotazoval  na velký rozdíl  mezi
částkou zaplacenou za tělocvičnu v Kolovratech a Uhříněvsi. Účetní klubu Ing. Jana Konečná odpověděla,
že rozdíl je způsoben různou délkou využívání tělocvičen (Kolovraty – 3x týdně v období leden-duben a
září-prosinec, Uhříněves 1x týdně v období listopad-prosinec) a také jejich rozdílnou cenou (295,-Kč versus
200,-Kč za hodinu). 
Usnesení č. 30/4/05-8: “Členská schůze bere na vědomí předloženou zprávu o hospodaření a majetku za rok
2004.“ (15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

5. Kontrolní zpráva
Předseda kontrolní komise Kamil Konečný přednesl závěrečnou kontrolní zprávu za období 2003-2005, tedy
funkční období kontrolní komise. 
Usnesení č. 30/4/05-9: „Členská schůze bere na vědomí předloženou kontrolní zprávu za rok 2004.“
(15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

6. Přijímání nových členů
Prezident klubu Ing. Petr Souček krátce představil oba zájemce o členství v našem sportovním klubu. 
Usnesení č. 30/4/05-10: „Členská schůze schvaluje nového člena pana Ing. Milana Šebestu, narozeného
5.5.1973“ (15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

Strana č.1/4 C:\Dokumenty\Jiné\Sportovní klub MAESTRO\2005\05_CS_01_zapis.doc

Adresa : Mírová 260/3
103 00 Praha 10 - Kolovraty

Telefon : +420 267 712 729
Mobil : +420 604 695 462
mail :  info@maestroclub.cz 
www : http://www.maestroclub.cz  



             MAESTRO CLUB Kolovraty
                           Občanské sdružení – sportovní klub

      
                                               IČO : 265 25 721, DIČ: CZ26525721
                                        Rč ČSTV: 311 00 90    :     Rč ČSRS: 911

Usnesení č. 30/4/05-11: „Členská schůze schvaluje nového člena pana Ing. Jiřího Cajthamla, narozeného
13.3.1980“ (15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

7. Schválení nových stanov sportovního klubu.
Viceprezident klubu Petr Majer seznámil přítomné s návrhem na změnu stanov sportovního klubu. Podrobně
se věnoval jednotlivým článkům návrhu, kde zdůraznil navrhované změny oproti současnému stavu. Zároveň
poděkoval  členovi  sportovního  klubu  JUDr.  Jiřímu  Konečnému za  připomínky,  které  zaslal  na  adresu
výkonného výboru k připravenému návrhu výkonného výboru.  K tomuto bodu  dále  vystoupil  JUDr. Jiří
Konečný, který doplnil další informace k předkládanému návrhu. Miroslav Souček se informoval, zda-li je
ve  stanovách  řešena  problematika  předplatného  a  financování  jednotlivých  tréninků  ze  strany  členů
sportovního klubu. Petr Majer odpověděl, že tato otázka ve stanovách řešena není a bude řešena zvláštním
dokumentem, který bude podrobně řešit celkové financování sportovního klubu. Petr Majer dále konstatoval,
že na tomto dokumentu se momentálně pracuje a plánuje se jeho předložení na příští členské schůzi. 
Usnesení  č.  30/4/05-12:  „Členská  schůze  schvaluje  změnu  stanov  sportovního  klubu  na  základě
předloženého návrhu bez připomínek.“ (15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
Usnesení č. 30/4/05-13: „Členská schůze ukládá prezidentovi sportovního klubu odeslat úplné znění stanov
sportovního klubu k registraci na MVČR v termínu do 15. května 2005.“ (15 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

8. Doplnění výkonného výboru (funkční období 1.5.2005 – 30.4.2006)
Prezident klubu Ing. Petr Souček přednesl návrh výkonného výboru doplnit výkonný výbor o jednoho člena,
který bude mít na starosti tréninkovou přípravu našich členů. Výkonný výbor navrhuje na člena výkonného
výboru Radanu Ilčenkovou. Volba člena výkonného výboru probíhala tajnou volbou a její  organizace se
ujala volební komise. S výsledky voleb nás seznámil předseda volební komise JUDr. Jiří Konečný: Vydáno
15 hlasovacích lístků, odevzdáno 14 hlasovacích lístků, Radana Ilčenková získala 14 hlasů a byla zvolena
novým členem výkonného výboru.
Usnesení č. 30/4/05-14: „Členská schůze volí za člena výkonného výboru slečnu Radanu Ilčenkovou, nar.
20. 6. 1978. Funkční období nového člena je shodné s funkčním obdobím výkonného výboru a končí dnem
30.4.2006. Mandát nového člena výkonného výboru je účinný ode dne registrace změny stanov na MVČR.“
(14 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

9. Volba kontrolní komise (funkční období 1.5.2005 – 30.4.2007)
Prezident klubu Ing. Petr Souček zahájil volbu kontrolní komise. Seznámil přítomné s navrženými kandidáty
výkonným  výborem  na  členství  v kontrolní  komisi.  Zároveň  společně  s předsedou  kontrolní  komise
poděkoval  končícím členům kontrolní  komise  za  jejich  dosavadní  činnost,  kterou  přispěli  k fungování
sportovního klubu. Volba členů kontrolní komise probíhala tajnou volbou a její organizace se ujala volební
komise.  S výsledky  voleb  nás  seznámil  předseda  volební  komise  JUDr.  Jiří  Konečný:  Vydáno  14
hlasovacích lístků, odevzdáno 14 hlasovacích lístků, Mgr. Lucie Musilová získala 12 hlasů, Kamil Konečný
získal 11 hlasů, Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. získal 9 hlasů, Ing. Antonín Pastorek získal 7 hlasů. Členy
kontrolní komise byli zvoleni: Mgr. Lucie Musilová, Kamil Konečný a Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Usnesení č. 30/4/05-15:  „Členská schůze volí za člena kontrolní komise Kamila Konečného, narozeného
18.8.1977“ (11 pro, 3 proti, 0 se zdržel)
Usnesení č. 30/4/05-16: „Členská schůze volí za člena kontrolní komise Mgr. Lucii Musilovou, narozenou
4.2.1976“ (12 pro, 2 proti, 0 se zdržel)
Usnesení č. 30/4/05-17: „Členská schůze volí za člena kontrolní komise Ing. Jakuba Kosteleckého, Ph.D.,
narozeného 13.2.1975“ (9 pro, 5 proti, 0 se zdržel)
Členská schůze pokračovala volbou předsedy kontrolní  komise. Ze zvolených členů kontrolní komise se
svojí kandidaturou na předsedu kontrolní komise souhlasili Kamil Konečný a Mgr. Lucie Musilová. Ing.
Jakub Kostelecký, Ph.D.  se  kandidatury na předsedu kontrolní  komise vzdal.  Volba  předsedy kontrolní
komise probíhala tajnou volbou a její organizace se ujala volební komise. S výsledky voleb nás seznámil
předseda volební komise JUDr.  Jiří  Konečný: Vydáno 14 hlasovacích lístků, odevzdáno 14 hlasovacích
lístků, oba kandidáti Mgr. Lucie Musilová i Kamil Konečný získali shodně 7 hlasů. 
Na základě rozhodnutí členské schůze se volba opakovala opět formou volby tajné. Kandidáti na předsedu
kontrolní komise zůstávají dále Mgr. Lucie Musilová a Kamil Konečný. S výsledky opakované volby nás
seznámil  předseda  volební  komise  JUDr.  Jiří  Konečný:  Vydáno  14  hlasovacích  lístků,  odevzdáno  14
hlasovacích lístků, Mgr. Lucie Musilová získala 6 hlasů, Kamil Konečný získal 8 hlasů. Předsedou kontrolní
komise byl zvolen Kamil Konečný. 
Usnesení č. 30/4/05-18: „Členská schůze volí předsedou kontrolní komise Kamila Konečného.“ 
(8 pro, 7 proti, 0 se zdržel)
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Usnesení č. 30/4/05-19: „Členská schůze konstatuje, že funkčním obdobím kontrolní komise je v souladu se
stanovami sportovního klubu období od 1.5.2005 do 30.4.2007.“ (14 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

10. Diskuse.
1.1. Informace o AVL 

Viceprezident klubu Petr Majer seznámil zúčastněné s „MIZUNO Amatérskou volejbalovou ligou“
http://www.avlcz.cz. Informoval o plánu výkonného výboru přihlásit sportovní klub do této soutěže.
Výkonný výbor předpokládá přihlášení sportovního klubu již do zimní sezóny 2005/2006, kde, jako
nově přihlášený by byl klub zařazen do 4. ligy. Přihlášku a soupisku (6 – 10 hráčů) je nutné odevzdat
do  15.10.2005.  Společně s přihláškou je  nutné zaplatit  startovné ve výši 6 000,- Kč. Financování
startovného bude provedeno buď přímo z prostředků sportovního klubu nebo se na něm budou podílet
nominovaní hráči.  Varianta financování závisí na finanční situaci klubu ve 3.  čtvrtletí  roku 2005.
Prezident klubu Ing. Petr Souček připomněl, že účast v této soutěži bude výbornou reklamou a bude
mnohem snazší  sehnat  sponzory  našeho  sportovního  klubu,  neboť  jim  budeme  moct  nabídnou
reklamu na našich dresech. 

1.2. Informace o letních sportovištích 
Prezident klubu Ing. Petr Souček informoval o pravidelném sportování v letní sezóně 2005. Věnoval
se zejména sportovištím, na kterých se bude hrát pravidelný volejbal (antukové kurty volejbalového
oddílu  TJ  Uhříněves,  beachvolejbalové  kurty  v  Čelákovicích)  a  nohejbal  (hřiště  s víceúčelovým
povrchem  v areálu  „Na  Parkáně“).  Miroslav  Souček  se  zeptal,  proč  náš  klub  více  nevyužívá
sportoviště  v Kolovratech.  Petr  Majer  mu  odpověděl,  že  odpovídající  sportoviště  na  volejbal
v Kolovratech  bohužel  neexistuje.  Dále  zdůraznil,  že  beachvolejbalové  kurty  jsou  nejblíže
v Mnichovicích,  ale  jejich  cena  250,-Kč  za  hodinu  je  s 100,-  Kč  za  hodinu v Čelákovicích
nesrovnatelná. Navíc v Čelákovicích je v areálu daleko lepší zázemí. JUDr. Jiří Konečný se ptal, jestli
se při ekonomické rozvaze, které ze sportovišť využít, berou v úvahu i finanční náklady na dopravu.
Petr Majer mu odpověděl, že doprava na místo je individuální, je plně hrazena jednotlivými členy
klubu a s její  výší se při  rozvaze nepočítalo.  JUDr. Jiří  Konečný zdůraznil,  že při příštím výběru
sportovišť by i na tuto věc měl být brán zřetel. 

1.3. Informace o členských průkazech
Prezident klubu Ing. Petr Souček seznámil přítomné se záměrem výkonného výboru vybavit každého
člena  klubu  novým  členským  průkazem  a  to  zejména  z důvodu  rozšiřování  aktivit  klubu  ve
společenské oblasti (slevy na společenské akce klubu) a získávání slev na sportovní a jiné vybavení u
obchodníků. Petr  Majer  dále informoval o grafickém návrhu a vlastním provedení (plastová karta
velikosti platební karty, karta nebude obsahovat prvek pro uchování informací) členských průkazů a
výběru firmy, která průkazy vytiskne. Ing. Vratislav Filler se ptal, jestli se počítá s výrobou průkazů
pro všechny členy klubu nebo jen pro členy, kteří průkaz doposud nemají. Petr Majer mu odpověděl,
že  průkazy se  budou vyrábět  pro  všechny členy klubu,  kteří  odevzdají  svojí  fotografii  pasového
formátu do 15.5.2005 (nutné odevzdat fotografii ze současné doby) a zdůraznil, že původní členské
průkazy přestanou platit. 

1.4. Návrh na pořádání pravidelných bowlingových turnajích
JUDr. Jiří Konečný přednesl návrh na častější pořádání bowlingových turnajů, navrhuje frekvenci 1x
měsíčně. Petr Majer odpověděl, že s dalším turnajem v bowlingu se počítá v nejbližší době, ale za
reálnější  považuje  frekvenci 1x ¼ roku. JUDr.  Jiří  Konečný s touto frekvencí souhlasí.  Ing. Jana
Konečná žádá všechny členy klubu, kteří vědí o vhodném prostoru pro zorganizování tohoto turnaje,
aby to sdělili některému členovi výkonného výboru. 

1.5. Návrh na řešení neopodstatněného přenosu předplatného mezi členy klubu
Miroslav Souček se informoval,  zda-li  se  již  výkonný výbor zabýval situací,  kdy někteří  členové
klubu považují předplatné na tréninky za přenosné (předplatné zaplatí 1x a na trénincích se střídají
dva hráči). Petr Souček zdůraznil, že výkonný výbor tuto situaci zatím toleruje v případě manželů, ale
v připravovaném dokumentu o celkovém financování sportovního klubu (viz. výše) se ji chystá úplně
zakázat.

1.6. Prezentace nových reklamních předmětů
Ing. Jana Konečná představila členům klubu nové reklamní předměty, které byly v uplynulém období
vyrobeny. Jedná se pánské (modré barvy) a dámské (bílé barvy) tričko s logem sportovního klubu na
prsou, čepice kšiltovka (modré barvy) s logem klubu a kšilt (bílé barvy) s logem klubu. Výše uvedené
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předměty je možné objednat u výkonného výboru za podmínek, které budou společně se zápisem
z této schůze umístěny na  našich webových stránkách. 

1.7. Spolupráce s obcí
Miroslav Souček se dotazoval proč náš klub nespolupracuje více s MČ Praha – Kolovraty. Petr Majer
odpověděl, že o rozšíření spolupráce s městskou částí se výkonný výbor v poslední době snaží, ale
zatím se tato snaha příliš nevydařila. Pozvánka na dnešní schůzi byla poslána i starostovi MČ Praha –
Kolovraty Ing. Markovi Ovečkovi a místostarostovi MČ Praha – Kolovraty Mgr. Pavlovi Bednářovi,
ale  oba  se z dnešní  schůze omluvili.  Petr  Majer  zdůraznil,  že o  rozvíjení  spolupráce s obcí  bude
výkonný výbor usilovat i nadále. 

1.8. Kamil Konečný pozdravil naší schůzi jako jednatel ČZS ZO Kolovraty. Připomněl, že v plesové sezóně
2005/2006 plánuje sportovní klub ve spolupráci s místními zahrádkáři uspořádat společenský ples. 

11. Závěr
Prezident klubu Ing. Petr Souček ve 20:10 ukončil členskou schůzi, poděkoval členům za účast a popřál
všem krásné léto a příjemný večer.

Zápis provedl: Jaroslav Musil, člen výkonného výboru

Zápis ověřil: JUDr. Jiří Konečný, člen sportovního klubu
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