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Zápis ze sch�ze sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty  
ze dne 3.12.2005 

 
Ú�ast:  

16:10 – 17:15 : 22 �len� 
17:16 – 17:50 : 20 �len� 
17:51 – 18:05 : 19 �len� 
18:05 – 18:50 : 16 �len� 

 
Kvórum: 10 
   
 
Pr�b�h sch�ze: 

1. Zahájení  
1.1. Zahájení a �ízení �lenské sch�ze 
 �lenskou sch�zi zahájil a její pr�b�h �ídil prezident sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty, 

dále v textu zápisu jen „sportovní klub“, Ing. Petr Sou�ek v 16:10 hod.. Pozdravil všechny p�ítomné a 
pop�ál jim p�íjemné odpoledne. �lenská sch�ze byla prohlášena za usnášeníschopnou. 

1.2. Volba zapisovatele a ov��ovatele 
Na základ� návrhu výkonného výboru p�ijala �lenská sch�ze tato usnesení: 

 Usnesení �. 03/12/05-1: “�lenská sch�ze volí pro zápis z �lenské sch�ze zapisovatelem �lena 
výkonného výboru Jaroslava Musila.“  (pro 21, proti 0, zdržel se 1) 

 Usnesení �. 03/12/05-2: “�lenská sch�ze volí návrhovou komisi ve složení: p�edseda Petr Majer a 
�lenové Ing. Jana Kone�ná a Radana Il�enková.“ (pro 18, proti 0, zdržel se 3) 

 Usnesení �. 03/12/05-3: „�lenská sch�ze volí pro zápis z �lenské sch�ze dva ov��ovatele zápisu: 
�lena klubu JUDr. Ji�ího Kone�ného a �lena klubu Ing. Lu�ka Suchánka.“ (pro 22, proti 0, zdržel se 
0) 

 Usnesení �. 03/12/05-4: „�lenská sch�ze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a p�edat jej 
ov��ovatel�m k ov��ení v termínu do 10.12.2005.“ (pro 21, proti 0, zdržel se 1) 

 Usnesení �. 03/12/05-5: „�lenská sch�ze ukládá ov��ovatel�m ov��it zápis a p�edat jej prezidentovi 
sportovního klubu v termínu do 15.12.2005.“ (pro 22, proti 0, zdržel se 0) 

 Usnesení �. 03/12/05-6: „�lenská sch�ze ukládá prezidentovi sportovního klubu zve�ejnit zápis 
zp�sobem uvedených ve stanovách klubu v termínu do 18.12.2005.“ (pro 22, proti 0, zdržel se 0) 

2. Kontrola usnesení z minulé �lenské sch�ze 
�lenská sch�ze ze dne 30.4.2005 uložila tyto úkoly: 

Usnesení �. 30/04/05-3: „�lenská sch�ze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a p�edat jej 
ov��ovateli k ov��ení v termínu do 6.5.2005.“ - usnesení spln�no 
Usnesení �. 30/04/05-4: „�lenská sch�ze ukládá ov��ovateli ov��it zápis a p�edat jej prezidentovi 
sportovního klubu v termínu do 13.5.2005.“ - usnesení spln�no 
Usnesení �. 30/4/05-13: „�lenská sch�ze ukládá prezidentovi sportovního klubu odeslat úplné 
zn�ní stanov sportovního klubu k registraci na MV�R v termínu do 15. kv�tna 2005.“ - usnesení 
spln�no 

Usnesení �. 03/12/05-7: „�lenská sch�ze bere na v�domí kontrolu usnesení z minulé �lenské sch�ze. 
Všechna usnesení z minulé �lenské sch�ze byla spln�na.“ (pro 22, proti 0, zdržel se 0) 

3. Zpráva o �innosti sportovního klubu za období kv�ten – �íjen 2005 
 Prezident klubu Ing. Petr Sou�ek p�ednesl zprávu o �innosti sportovního klubu za období kv�ten 2005 

– listopad 2005.  
 Usnesení �. 03/12/05-8: “�lenská sch�ze schvaluje p�edloženou zprávu o �innosti sportovního klubu 

za období kv�ten – �íjen 2005.“ (pro 22, proti 0, zdržel se 0)) 
4. Kontrolní zpráva 

P�edseda kontrolní komise Kamil Kone�ný p�ednesl kontrolní zprávu za období kv�ten – �íjen 2005. 
Usnesení �. 03/12/05-9: „�lenská sch�ze schvaluje p�edloženou kontrolní zprávu za období kv�ten – 
�íjen 2005.“  (pro 22, proti 0, zdržel se 0) 
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K p�ednesené kontrolní zpráv� vznesl dotaz �len klubu  JUDr. Ji�í Kone�ný. Dotaz zn�l pro� byla 
provedena mimo�ádná kontrola ú�etnictví sportovního klubu. P�edseda kontrolní komise Kamil 
Kone�ný odpov�d�l, že mimo�ádná kontrola byla provedena na základ� žádosti výkonného výboru. 
Kontrola se týkala správnosti vedení ú�etních záznam�. Za mimo�ádnou byla kontrola ozna�ena pouze 
z toho d�vodu, že nebyla zanesena v p�vodním plánu kontrol kontrolní komise. 

5. Pr�b�žná finan�ní zpráva o hospoda�ení sportovního klubu za období kv�ten – listopad 2005 
 Hospodá� sportovního klubu a �lenka výkonného výboru  Ing. Jana Kone�ná p�ednesla pr�b�žnou 

finan�ní zprávu o hospoda�ení sportovního klubu za období kv�ten – listopad 2005. Pr�b�žná zpráva 
není �lenské sch�zi p�edkládána ke schválení, nebo� byla již v období roku 2005 schválena �lenskou 
sch�zí v dubnu 2005 zpráva o hospoda�ení a majetku sportovního klubu a stanovy vyžadují schválení 
tohoto dokumentu �lenskou sch�zi toliko jednou ro�n�. Navíc je v p�ípad� pr�b�žné finan�ní zprávy, 
která je p�edkládána toliko na v�domí, možno tuto zpracovat k aktuáln�jšímu datu nežli je 30 dní 
p�edcházejících datu konání �lenské sch�ze, v tomto konkrétním p�ípad� tedy k datu 30.11.2005.  

 Usnesení �. 03/12/05-10: “�lenská sch�ze bere na v�domí p�edloženou pr�b�žnou finan�ní zprávu o 
hospoda�ení za období kv�ten – listopad 2005.“ (pro 22, proti 0, zdržel se 0) 

6. Informace o nov� p�ijatých �lenech v období kv�ten – �íjen 2005 
Prezident klubu Ing. Petr Sou�ek p�ednesl informaci o nov� p�ijatých �lenech za období od 1.5.2005 do 
31.10.2005. 
Usnesení �. 03/12/05-11: „�lenská sch�ze bere na v�domí p�edloženou informaci o nov� p�ijatých 
�lenech klubu v období kv�ten – �íjen 2005.“ (pro 22, proti 0, zdržel se 0) 

7. Projednání a schválení materiálu o financování klubu 
Viceprezident sportovního klubu Petr Majer p�ednesl návrh Sm�rnice sportovního klubu „MAESTRO 
CLUB Kolovraty“, upravující pravidla pro hrazení finan�ních závazk� �len� sportovního klubu a dále 
seznámil p�ítomné s Metodickým pokynem výkonného výboru sportovního klubu „MAESTRO CLUB 
Kolovraty“ k nakládání s finan�ními zdroji sportovního klubu. 
Usnesení �. 03/12/05-12: „�lenská sch�ze schvaluje Sm�rnici sportovního klubu „MAESTRO CLUB 
Kolovraty“, upravující pravidla pro hrazení finan�ních závazk� �len� sportovního klubu MAESTRO 
CLUB Kolovraty na základ� p�edloženého návrhu výkonného výboru bez p�ipomínek.“ (pro 20, proti 0, 
zdržel se 0) 
Usnesení �. 03/12/05-13: „�lenská sch�ze ukládá prezidentovi sportovního klubu zve�ejnit Sm�rnici 
sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“, upravující pravidla pro hrazení finan�ních závazk� 
�len� sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty zp�sobem uvedeným ve stanovách klubu 
v termínu do 15. prosince 2005.“ (pro 20, proti 0, zdržel se 0) 
Usnesení �. 03/12/05-14: „�lenská sch�ze bere na v�domí p�edložený Metodický pokyne výkonného 
výboru sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“ k nakládání s finan�ními zdroji sportovního 
klubu.“ (pro 19, proti 0, zdržel se 1) 

8. Projednání a schválení plánu �innosti na rok 2006 
�len výkonného výboru Jaroslav Musil p�ednesl návrh plánu �innosti sportovního klubu na rok 2006.  
Usnesení �. 03/12/05-15: „�lenská sch�ze schvaluje plán �innosti sportovního klubu na rok 2006 na 
základ� p�edloženého návrhu výkonného výboru bez p�ipomínek.“ (pro 20, proti 0, zdržel se 0) 

9. Projednání a schválení rozpo�tu na rok 2006 
9.1. Schválení výše �lenských p�ísp�vk� na rok 2006 
Prezident klubu Ing. Petr Sou�ek p�ednesl návrh výkonného výboru na výši �lenských p�ísp�vk� na rok 
2006 ve výši 180,- K�. Zvýšení �lenských p�ísp�vk� od�vodnil v�tší agendou klubu, rozší�ením 
nabídek pro �leny. 
K p�edloženému návrhu vznesl p�ipomínku �len klubu JUDr. Ji�í Kone�ný, který navrhl �lenský 
p�ísp�vek ve výši 300,- K�. Výši p�ísp�vku od�vodnil vyššími náklady klubu, nižšími dotacemi od 
�STV a stále se rozši�ujícími �innostmi klubu. 
Usnesení �. 03/12/05-16: „�lenská sch�ze na základ� p�ipomínek k p�edloženého návrhu výkonného 
výboru schvaluje výši �lenských p�ísp�vk� na rok 2006 v úrovni 300,- K�.“ (pro 11, proti 3, zdržel se 6) 
9.2. Schválení jednorázových odm�n pro �leny 
Prezident klubu Ing. Petr Sou�ek p�ednesl návrh výkonného výboru na jednorázové odm�ny pro �leny. 
K p�edloženému návrhu se dotázala �lenka klubu Pavlína Kopecká, zda by nem�la by být schválena 
jednorázová odm�na také trenérce volejbalového družstva Radan� Il�enkové? Prezident klubu Ing. Petr 
Sou�ek odpov�d�l, že odm�na za tréninkovou p�ípravu je již zahrnuta v odm�n� �lena výkonného 
výboru., který má na starosti odpov�dnost za tréninkovou p�ípravu. 
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Jednorázové odm�ny se p�ímo na �lenské sch�zi vzdává Jakub Kostelecký, Radana Il�enková, Jana 
Kone�ná a Kamil Kone�ný.  
Usnesení �. 03/12/05-17: „�lenská sch�ze na základ� p�edloženého návrhu výkonného výboru 
schvaluje v souladu �l. II.5 stanov jednorázové odm�ny pro následující �leny sportovního klubu:  
Ing. Petr Sou�ek, prezident klubu, vedoucí nohejbalového oddílu 1500,-K� 
Petr Majer, viceprezident klubu 1000,-K� 
Jaroslav Musil, �len výkonného výboru 1000,-K� 
Mgr. Lucie Musilová, �len kontrolní komise 300,-K� 
9.3. Schválení rozpo�tu sportovního klubu na rok 2006 
Viceprezident sportovního klubu Petr Majer p�ednesl návrh rozpo�tu sportovního klubu na rok 2006. 
K p�ednesenému návrhu m�l dotaz �len klubu JUDr. Ji�í Kone�ný, zda již je v rozpo�tu po�ítáno 
s úbytkem dotací od �STV (problémy s dotacemi na sport od SAZKY a.s.). Petr Majer odpov�d�l, že 
v rozpo�tu je již s úbytkem po�ítáno. Dále m�l �len klubu JUDr. Ji�í Kone�ný p�ipomínku k položkám 
G.3.1. a G.3.2., v rozpo�tu by sta�ila pouze souhrnná položka G.3.  
Další p�ipomínku vznesl �len klubu Ing. Milan Šebesta, aby se v celém rozpo�tu sjednotily pojmy 
náklady-výdaje, výnosy-p�íjmy. P�ipomínka byla p�ijata. 
Usnesení �. 03/12/05-18: „�lenská sch�ze souhlasí se zohledn�ním p�ipomínek �lena sportovního 
klubu JUDr. Ji�ího Kone�ného a tedy vypušt�ním položek G.3.1. a G.3.2. Z�stane pouze sou�tová 
položka G.3.“ (pro 11, proti 0, zdržel se 5) 
Usnesení �. 03/12/05-19: „�lenská sch�ze na základ� p�edloženého návrhu výkonného výboru 
schvaluje rozpo�et sportovního klubu na rok 2006 se zohledn�ním p�ipomínek �len� sportovního klubu 
JUDr. Ji�ího Kone�ného a Ing. Milana Šebesty.“ (pro 16, proti 0, zdržel se 0) 
Usnesení �. 03/12/05-20: „�lenská sch�ze ukládá výkonnému výboru, aby v p�ípad�, že nedojde 
k písemnému p�íslibu napln�ní p�íjmových položek B.1. a B.2. (dotace od �STV, PTU, �SRS) 
v termínu do 31.3.2006 p�edložil na p�íští �lenské sch�zi úpravu rozpo�tu.“ (pro 12, proti 3, zdržel se 1) 

10. Diskuze a ostatní informace �len�m 
10.1. AVL  
Vedoucí družstva AVL Petr Majer seznámil p�ítomné s podrobnými informacemi o AVL. Informoval, 
že veškeré informace jsou též k dispozici na našich webových stránkách ve zvláštní sekci. Dále 
p�ednesl celkovou informaci o dosud prob�hlých hracích dnech. 
10.2. ABL  
Vedoucí oddílu bowlingu Kamil Kone�ný seznámil p�ítomné s podrobnými informacemi o prob�hlé 
podzimní  �ásti ABL. Dále vyzval �leny, kte�í by se cht�li ú�astnit jarní �ásti ABL, a� se p�ihlásí u 
vedoucího oddílu Kamila Kone�ného. 
10.3. Mediální partne�i 
Viceprezident sportovního klubu Petr Majer informoval �leny o navázané spolupráci s internetovým 
portálem R-sport (hlavní internetový partner) a rádiem Olympic (hlavní mediální partner). �len klubu 
Ing. Milan Šebesta vznesl dotaz, v �em mediální partnerství spo�ívá. Petr Majer odpov�d�l, že 
spolupráce obsahuje vzájemné propojení webových stránek pomocí odkaz�, propagací klubových akcí 
na rádiu Olympic, propagací rádia na klubových akcích. 
10.4. Diskuze 
a) �len klubu Ing. Milan Šebesta vyjád�il uspokojení a uznání s organizací a fungováním klubu. 
Prohlásil, že organizace sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty výrazn� p�evyšuje svou 
kvalitou a profesionálním p�ístupem vedení podobných organizací, zejména kvalitou webové 
prezentace a p�ípravou materiál� pro �lenskou základnu. Dále p�ednesl nám�t na zjednodušení a 
urychlení �lenských sch�zí, nap�. projednávané materiály umístit na webové stránky klubu. Prezident 
klubu Petr Sou�ek odpov�d�l, že d�kujeme za názor a p�ipomínku. Že se o zjednodušení samoz�ejm� 
snažíme. N�které materiály projednávané na této �lenské sch�zi už byly na webových stránkách 
zve�ejn�ny. 
b)  �len klubu JUDr. Ji�í Kone�ný vyjád�il nespokojenost s podobou nových �lenských pr�kaz�. Jeho 
výtky se týkali p�edevším absence taxativního ozna�ení pr�kazu slovním ozna�ením „�lenský pr�kaz“ 
�i „pr�kaz �lena“ a vznesl dále ke klubovým pr�kaz�m dva dotazy:  
b.1) Pro� je pod názvem sportovního klubu dov�tek „klub rekrea�ních sportovc�“, který není sou�ástí 
oficiálního názvu sportovního klubu? Na dotaz odpov�d�l viceprezident Petr Majer, který uvedl, že se 
jedná o marketingový zám�r, který má jednozna�n� a nade vší pochybnost sportovní klub prezentovat 
jako klub rekrea�ních sportovc�.  
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b.2) Co znamená platnost na „neur�ito“?  Na dotaz odpov�d�l op�t viceprezident Petr Majer, který 
uvedl, že platnost pr�kazu je omezena pouze dobou �lenství v klubu, jinak je neomezena. �lenství ve 
sportovním kloubu je standardn� na dobu neur�itou. 
 
c) Zástupce �ZS ZO Kolovraty jednatel Kamil Kone�ný pod�koval za spolupráci p�i organizaci 
Zahrádká�ské výstavy a p�i chystaném spole�enském plese, který bude ob�ma organizacemi  
spolupo�ádán v plesové sezón� 2005/2006. 

 
 
11.   Záv�r 

Prezident klubu Ing. Petr Sou�ek ve 18:50 hod. ukon�il �lenskou sch�zi, pod�koval �len�m za ú�ast a 
pop�ál všem krásné Vánoce, dobrý vstup do Nového roku 2006 a v n�m �adu sportovních úsp�ch�. 

 
 
 

  
 

 
 

Zápis provedl:  Jaroslav Musil, �len výkonného výboru  …………………………………………… 
 
 
 
 
 

Zápis ov��ili:  
 

JUDr. Ji�í Kone�ný, �len sportovního klubu  …………………………………………… 
 
 
 

Ing. Lud�k Suchánek, �len sportovního klubu  …………………………………………… 
 
 
 

 
 


