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Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu  
MAESTRO CLUB Kolovraty  

ze dne 23.4.2006 
 
Účast:      počet členů:   17  v čase:    15:00 - 15:05    

 19  15:05 - 15:20 
     20  15:20 - 17:30 
 
Kvórum (15% všech členů):        8 
 
Počet členů klubu ke dni 23.4.2006:      53  
   
 
Průběh 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“ případně „klub“, Ing. Petr Souček v 15:00 hod.. Pozdravil 
všechny přítomné a popřál jim příjemné odpoledne. Členská schůze byla prohlášena za 
usnášeníschopnou. 

1.2. Volba zapisovatele a ověřovatele 
Na základě návrhu výkonného výboru přijala členská schůze tato usnesení: 

 Usnesení č. 23/04/06-1: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze zapisovatelem Ing. Janu 
Konečnou, členku výkonného výboru“   

 Hlasování k č. 23/04/06-1: pro:16 proti:0 zdržel se:1 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
 Usnesení č. 23/04/06-2: „Členská schůze volí návrhovou komisi ve složení: předseda Petr Majer a 

členové Radana Ilčenková a Jaroslav Musil.“  
 Hlasování k č. 23/04/06-2: pro:16 proti:0 zdržel se:1 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
 Usnesení č. 23/04/06-3: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze dva ověřovatele zápisu: 

JUDr. Jiřího Konečného a Ing. Antonína Pastorka, členy klubu.“  
 Hlasování k č. 23/04/06-3: pro:17 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
 Usnesení č. 23/04/06-4: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 

ověřovatelům k ověření v termínu do 30.4.2006.“  
 Hlasování k č. 23/04/06-4: pro:15 proti:0 zdržel se:2 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
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 Usnesení č. 23/04/06-5: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej prezidentovi 

sportovního klubu v termínu do 5.5.2006.“  
 Hlasování k č. 23/04/06-5: pro:17 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
 Usnesení č. 23/04/06-6: „Členská schůze volí na základě návrhu výkonného výboru volební komisi 

pro volbu členů výkonného výboru členy volební komise JUDr. Jiřího Konečného, Ing. Vratislava 
Fillera, Ph.D., Mgr. Lucii Musilovou . “  

 Hlasování k č. 23/04/06-6: pro:15 proti:1 zdržel se:1 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
 Záměna Bc. Hana Nováková (dosud nepřítomna) za Mgr. Lucii Musilovou  autor návrhu: Ing. 

Petr Souček 
 
2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze 

Členská schůze ze dne 3.12.2005 uložila tyto úkoly: 
 

Usnesení č. 03/12/05-4: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 
ověřovatelům k ověření v termínu do 10.12.2005.“ 
- usnesení splněno 

 
Usnesení č. 03/12/05-5: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 

prezidentovi sportovního klubu v termínu do 15.12.2005.“  
- usnesení splněno 

 
Usnesení č. 03/12/05-6: „Členská schůze ukládá prezidentovi sportovního klubu zveřejnit zápis 

způsobem uvedených ve stanovách klubu v termínu do 18.12.2005.“  
- usnesení splněno 
 

Usnesení č. 03/12/05-13: „Členská schůze ukládá prezidentovi sportovního klubu zveřejnit 
Směrnici sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“, upravující 
pravidla pro hrazení finančních závazků členů sportovního klubu 
MAESTRO CLUB Kolovraty způsobem uvedeným ve stanovách klubu 
v termínu do 15. prosince 2005.“  
- usnesení splněno 
 

Usnesení č. 03/12/05-20:  „Členská schůze ukládá výkonnému výboru, aby v případě, že nedojde 
k písemnému příslibu naplnění příjmových položek B.1. a B.2. (dotace 
od ČSTV, PTU, ČSRS) v termínu do 31.3.2006 předložil na příští 
členské schůzi úpravu rozpočtu.“ 
- podmínky určené členskou schůzí nenastaly 
viz. dopis č.j.:3/06/Ja ze dne 13.1.2006 - Prohlášení dlužníka a sdělení o 
úhradě.  

 
Usnesení č. 23/04/06-7: „Členská schůze bere na vědomí skutečnost, že všechna usnesení z minulé 
členské schůze byla splněna.“ 

 Hlasování k č. 23/04/06-7: pro:16 proti:0 zdržel se:3 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
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       autor návrhu:       
 

3. Zpráva o činnosti sportovního klubu za rok 2005 
 Prezident klubu Ing. Petr Souček přednesl zprávu o činnosti sportovního klubu za  rok 2005. 
 Usnesení č. 23/04/06-8: “Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti sportovního klubu 

za období 1.1.-31.12. 2005.“  
 Hlasování k č. 23/04/06-8: pro:20 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
  
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise za období 3.11.2005-20.3.2006 

Předseda kontrolní komise Kamil Konečný přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise za období 
3.11.2005 - 20.3.2006. 

Usnesení č. 23/04/06-9: „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti kontrolní komise 
za období 3.11.2005 - 20.3.2006. Členská schůze zároveň schvaluje předloženou zprávu o 
hospodaření sportovního klubu v roce 2005, která je součástí kontrolní zprávy. “ 

 Hlasování k č. 23/04/06-9: pro:18 proti:0 zdržel se:2 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       

 
 
5. Ukončení členství ve sportovním klubu na základě čl. III.5, písm. B) stanov 

Na základě skutečnosti, že níže uvedení členové sportovního klubu porušili ustanovení čl. IV.4 písm. d) 
stanov („řádně hradit veškeré finanční závazky vůči sportovnímu klubu, zejména platit včas a ve 
správné výši členské příspěvky, příp. oddílové příspěvky“) tím, že neuhradili ani dodatečně na základě 
opakované výzvy k nápravě členský příspěvek na rok 2006 navrhuje výkonný výbor u těchto členů 
zrušení jejich členství ve smyslu čl. III.5, písm. B) stanov („Členství ve sportovním klubu může být 
ukončeno B) zrušením členství ze strany sportovního klubu“).  O zrušení členství člena rozhoduje podle 
stanov, na základě návrhu výkonného výboru, členská schůze. Pro zrušení členství člena je zapotřebí 
nejméně 2/3 hlasů na členské schůzi přítomných členů sportovního klubu, starších 18-ti let. Členství 
zaniká dnem přijetí usnesení členské schůze o zrušení členství. 

Usnesení č. 23/04/06-10: „Členská schůze ruší na základě ustanovení čl. III.5, písm. B) stanov 
členství ve sportovním klubu níže uvedeným členům, a to z důvodu nezaplacení členského příspěvku 
na rok 2006. 
Toto usnesení o zrušení členství se týká členů:  
Miroslav Filler ml., nar. 1978 
Ing. Regina Fillerová, nar. 1977 
Tereza Milcová, nar. 1979 
Ing. Tomáš Macháček, nar. 1977“ 
 

 Hlasování k č. 23/04/06-10: pro:17 proti:0 zdržel se:3 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       

 
6. Volba členů výkonného výboru 

Na základě skutečnosti, že funkční období pro členství ve výkonném výboru končí 30.4.2006, je nutné 
na této členské schůzi zvolit nové členy výkonného výboru s funkčním obdobím od 1.5.2006 do 
30.4.2008. Výkonný výbor navrhuje na obsazení funkcí ve výkonném výboru tyto členy: 
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 Ing. Petra Součka, dosavadního prezidenta klubu; 
 Petra Majera, dosavadního viceprezidenta klubu; 
 Ing. Janu Konečnou, dosavadního hospodáře klubu; 
 Radana Ilčenkovou, dosavadního člena VV; 
 Filipa Nováka, člena klubu, který dosud ve VV nepůsobil. 
 
V druhé fázi volby je ze zvolených nových členů výkonného výboru nutno zvolit prezidenta a 
viceprezidenta klubu. 
 

Usnesení č. 23/04/06-11: „Členská schůze volí členem výkonného výboru pro funkční období od 
1.5.2006 do 30.4.2008 Ing. Petra Součka, nar. 1977“ 

 Hlasování k č. 23/04/06-11: pro:20 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       

 
Usnesení č. 23/04/06-12: „Členská schůze volí členem výkonného výboru pro funkční období od 
1.5.2006 do 30.4.2008 Petra Majera, nar. 1974“ 

 Hlasování k č. 23/04/06-12: pro:20 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 

Usnesení č. 23/04/06-13: „Členská schůze volí členem výkonného výboru pro funkční období od 
1.5.2006 do 30.4.2008 Ing. Janu Konečnou, nar. 1980“ 

 Hlasování k č. 23/04/06-13: pro:20 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 

Usnesení č. 23/04/06-14: „Členská schůze volí členem výkonného výboru pro funkční období od 
1.5.2006 do 30.4.2008 Radanu Ilčenkovou, nar. 1978“ 

 Hlasování k č. 23/04/06-14: pro:17 proti:3 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 

Usnesení č. 23/04/06-15: „Členská schůze volí členem výkonného výboru pro funkční období od 
1.5.2006 do 30.4.2008 Filipa Nováka, nar. 1973“ 

 Hlasování k č. 23/04/06-15: pro:17 proti:3 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 

Usnesení č. 23/04/06-16: „Členská schůze volí prezidentem sportovního klubu a tedy statutárním 
orgánem občanského sdružení MAESTRO CLUB Kolovraty, IČ: 26525721, pro funkční období od 
1.5.2006 do 30.4.2008 Ing. Petra Součka, nar. 1977“ 

 Hlasování k č. 23/04/06-16: pro:16 proti:4 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
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 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 

Usnesení č. 23/04/06-17 „Členská schůze volí viceprezidentem sportovního klubu - občanského 
sdružení MAESTRO CLUB Kolovraty, IČ: 26525721, pro funkční období od 1.5.2006 do 30.4.2008  
Petra Majera, nar. 1974“ 

 Hlasování k č. 23/04/06-17: pro:16 proti:4 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
7. Různé 

V bodě různé předkládá výkonný výbor členské schůzi, a tedy členům sportovního klubu informace o 
připravovaných akcích či jiné informace. K těmto informacím se zpravidla usnesení nepřijímají, 
nenavrhne-li přijetí usnesení některý z přítomných řádných členů klubu. 

7.1. Informace o činnosti klubu za období leden 2006 – duben 2006 
 Prezident klubu Ing. Petr Souček přednesl průběžnou zprávu o činnosti sportovního klubu za  období 

1-4/2006. 
 

 Diskuse k bodu schůze: 
 Jiří Konečný vznesl dotaz ke zprávě - k bodu o členech, kteří ukončili členství na vlastní žádost. 

V seznamu uveden také Miroslav Filler,  přičemž členovi tohoto jména jsme též zrušili jeho 
členství. Prezident klubu Petr Souček vysvětlil, že se jedná o Miroslava Fillera staršího (ukončil 
členství v klubu na vlastní žádost) a Miroslava Filler mladšího (zrušení členství ze strany 
klubu). Závěr: doplnit dodatky "starší" a "mladší" ke jmén ům. 

 
7.2. Informace o dětském dnu 2006 v Kolovratech 
Hospodář klubu Ing. Jana Konečná podala informaci o proběhlém Společenském plese, který sportovní klub 

pořádal spolu s ČZS, ZO Kolovraty v pátek 3. února 2006, dále seznámila členy s počty návštěvníků a konečným 
finančním vyúčtováním plesu. 

 
7.3. Informace o dětském dnu 2006 v Kolovratech 

 Hospodář klubu Ing. Jana Konečná seznámila přítomné členy se spoluúčastí klubu na organizaci 
Dětského dne 2006 v Kolovratech a požádala členy o případnou pomoc při zajištění potřebných činností. 
 

 Diskuse k bodu schůze: 
       
7.4. Informace o turnaji GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2006 

 Hospodář klubu Ing. Jana Konečná seznámila přítomné členy s pořádáním 4. ročníku Turnaje 
GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2006 a požádala členy o pomoc při zajištění potřebných činností. 

 Diskuse k bodu schůze: 
       
7.5. Náměty na zlepšení chodu klubu 

       
 Diskuse k bodu schůze: 
       
7.6. Náměty na další klubové akce a aktivity 

       
 Diskuse k bodu schůze: 
       
7.7. Obecná diskuse 

       
 Diskuse k bodu schůze: 



 
 
 

             MAESTRO CLUB Kolovraty 
                           Občanské sdružení – sportovní klub        

 
 
 

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

Strana č.6/6  D:\Dokumenty\maestro_cs_duben2006\cs\06_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   
 

 1. Jiřka Součková - akce "Pomozte dětem" - navrhuje zakoupení triček na podporu dětí a 
vyzývá ostatní členu klubu k tomuto nákupu - akce běží do 15.5.2006 - Jiřka Součková pošle 
výzvu e-mailem. 

 2. Vratislav Filler - vyzývá přihlášené účastníky, resp. potenciální účastníky vodáckého zájezdu 
2006, aby se vyjádřili, kterou řeku by ve sjezdu upřednostnili (přímo na schůzi vyjádřili svůj 
názor Vratislav Filler (Oh ře), Jana Konečná (Berounka, Ohře), Jiřka Součková (Berounka, 
Ohře) a Petr Majer (Berounka, Lužnice). 

 3. Hana Shánělová - připomínka k organizaci volejbalových tréninků a redukci počtu 
předplatitelů, resp. stanovení maximálního počtu.  Na dotaz odpovídal nejprve prezident klubu 
Petr Souček, který informoval o záměru vedení klubu stanovit od zimní sezóny 2006/2007 horní 
hranici počtu předplatitelů.  Dále reagovala Radana Ilčenková, která upřesnila záměry 
tréninkové přípravy a apelovala na členy, aby na tréninky docházeli včas a nedocházelo 
k nucenému krácení tréninků a následné hry pozdním příchodem hráčů na trénink. 
4.  Dana Heřmánková a Antonín Pastorek - dotaz k beach-volejbalovým kurtům v Praze - 
Kolovratech u koupaliště. Dotaz zodpověděl Petr Souček, který vede jednání ohledně beach-
volejbalových kurtů s Alenou Kociánovou (měla by mít na starosti časový harmonogram 
provozních hodin) a pí Jindřichovou (zaměstnanec ÚMČ Praha Kolovraty,  měla by mít na 
starosti provozní řád hřiště). Informace, které se zatím podařilo získat: pro letošní rok je 
v provozu zatím jeden kurt (s druhým se počítá ke konci letošního roku, pokud bude dostatek 
finančních prostředků), cena za jednu hodinu - základní cena by měla činit cca 140 Kč, cena za 
hodinu - sleva pro kluby by měla činit cca 100 Kč. V ceně je zahrnuta síť, kůly, lajny. Mí če 
musí mít hráč vlastní. Správce asi na hřištích nebude. Rozpis hodin zajišťuje pí Kociánová - 
přednostní právo na obsazení hodin mají členové s.k. Kolovrátek.  Ostatní veřejnosti zatím 
rezervace hodin nebyla nabídnuta. 
5. Jiří Konečný - návrh na akci. Nabízí přednášku ke změně zákona k provozu na pozemních 
komunikacích, apeluje na skutečnost, že téměř všichni členové klubu jsou zároveň řidiči. 
Navrhuje přednášku rozšířit na jiné organizace nebo i pro veřejnost. Přednášku bude provádět 
Jiří Konečný jako profesionál z oboru zdarma.  Kapacita přednášky 5-300 posluchačů. Časový 
rozsah přednášky cca 1-3 hodiny. 

 
8. Závěr 

Prezident klubu Ing. Petr Souček v 17,30 hod. ukončil členskou schůzi, poděkoval členům za účast a 
popřál všem  krásný rok 2006 a v něm řadu sportovních úspěchů. 

 
 
 

Zápis provedl:  Ing. Jana Konečná, člen výkonného výboru  …………………………………………… 
 

Zápis ověřili:  
 

JUDr. Jiří Konečný, člen sportovního klubu  …………………………………………… 
 
 

Ing. Antonín Pastorek, člen sportovního klubu …………………………………………… 
 


