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Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu  
MAESTRO CLUB Kolovraty  

ze dne 9.12.2006 
 
Účast:      počet členů:   17  v čase:    16:05 - 16:10    

 18  16:10 - 17:30 
     17  17:30 - 17:50        
     16  17:50 - 18:45 
 
Pozn. V čase od 16:05 hod do 17:30 hod byla na schůzi přítomna nezletilá členka klubu Barbora 
Nechybová, která jako nezletilá nemá hlasovací právo (při hlasování je zaznamenáno v kolonce 
„zdržel se“). 
 
Kvórum (15% všech členů):        9 
 
Počet členů klubu ke dni 9.12.2006:      54  
   
 
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 
16:05 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. 09/12/06-1: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze zapisovatelem Ing. 
Janu Konečnou, členku výkonného výboru“   

 Hlasování k č. 09/12/06-1: pro:15 proti:0 zdržel se:2 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
 Usnesení č. 09/12/06-2: „Členská schůze volí návrhovou komisi ve složení: předseda Petr 

Majer (člen výkonného výboru) a členové Radana Ilčenková (členka výkonného výboru) a 
Jaroslav Musil (člen klubu).“  

 Hlasování k č. 09/12/06-2: pro:13 proti:0 zdržel se:4 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
 Usnesení č. 09/12/06-3: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze dva ověřovatele 

zápisu: JUDr. Jiřího Konečného a Ing. Luďka Suchánka, členy klubu.“  
 Hlasování k č. 09/12/06-3: pro:16 proti:0 zdržel se:2 
 Diskuse k bodu schůze: 
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 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
 Usnesení č. 09/12/06-4: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 

ověřovatelům k ověření v termínu do 15.12.2006.“  
 Hlasování k č. 09/12/06-4: pro:17 proti:0 zdržel se:1 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
 Usnesení č. 09/12/06-5: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 

prezidentovi sportovního klubu v termínu do 20.12.2006.“  
 Hlasování k č. 09/12/06-5: pro:17 proti:0 zdržel se:1 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
  
2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze 

Členská schůze ze dne 23.4.2006 uložila tyto úkoly: 
 

 Usnesení č. 23/04/06-4: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 
ověřovatelům k ověření v termínu do 30.4.2006“  

 - usnesení splněno 
 
 Usnesení č. 23/04/06-5: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 

prezidentovi sportovního klubu v termínu do 5.5.2006“  
 - usnesení splněno 
 

Usnesení č. 09/12/06-6: „Členská schůze bere na vědomí skutečnost, že všechna usnesení z 
minulé členské schůze byla splněna.“ 

 Hlasování k č. 09/12/06-6: pro:17 proti:0 zdržel se:1 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       

 
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise za období březen-listopad 2006 
 Předseda kontrolní komise Kamil Konečný přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise, ve 

které se zejména zaměřil na kontrolu hospodaření klubu v roce 2006 a naplňování rozpočtu 
pro tento rok. Vlastní stavy hospodaření zobrazené v účetnictví přednesla Ing. Jana 
Konečná, hospodář sportovního klubu. 

 Usnesení č. 09/12/06-7: “Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti kontrolní 
komise za období březen-listopad 2006  včetně dílčí zprávy o hospodaření klubu v roce 
2006 bez připomínek.“  

 Hlasování k č. 09/12/06-7: pro:17 proti:0 zdržel se:1 
 Diskuse k bodu schůze: 
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 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
  
4. Informace o činnosti klubu za období duben – listopad 2006 

Prezident klubu Ing. Petr Souček přednesl dílčí zprávu o plnění plánu činnosti v roce 2006, 
ve které se zaměřil na období od minulé členské schůze, resp. konce března 2006 do konce 
listopadu 2006. 
Usnesení č. 09/12/06-8: „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti klubu za 
období duben-listopad 2006 bez připomínek.“ 

 Hlasování k č. 09/12/06-8: pro:16 proti:0 zdržel se:2 
 Diskuse k bodu schůze: 
 Pavlína Rudová: Avizuje Líšenské pochody, jako nový námět pro pěší turistiku pro 

členy sportovního klubu. 
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       

 
 
5. Projednání a schválení výše funkčních požitků za rok 2006 členům výkonného výboru 

Hospodář sportovního klubu Ing. Jana Konečná přednesla návrh na stanovení výše 
funkčních požitků pro členy výkonného výboru a kontrolní komise za rok 2006. Návrh byl 
projednán ve výkonném výboru dne 4.12.2006 za přítomnosti předsedy kontrolní komise. 
Na jednání byly navrženy funkční požitky všem členům výkonného výboru. Při hlasování se 
členka výkonného výboru Radana Ilčenková a člen výkonného výboru Filip Novák vzdali 
nároku na funkční požitek za svoji činnost ve výkonném výboru sportovního klubu. 
Výkonný výbor s ohledem na šíři činnosti kontrolní komise a náklady spojené s těmito 
činnostmi, nenavrhl funkční požitky pro členy kontrolní komise. Předseda kontrolní komise 
s tímto postupem výkonného výboru vyjádřil souhlas. 
Usnesení č. 09/12/06-9: „Členská schůze na základě předloženého návrhu výkonného 
výboru schvaluje v souladu čl. II.5 stanov jednorázové odměny pro následující členy 
sportovního klubu:  
Ing. Petr Souček, prezident klubu 2000,-Kč 
Petr Majer, viceprezident klubu 1500,-Kč 
Ing. Jana Konečná, hospodář klubu 2000,-Kč“ 

 Hlasování k č. 09/12/06-9: pro:15 proti:0 zdržel se:3 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       

 
6. Projednání a schválení plánu činnosti na rok 2007 

Člen výkonného výboru Filip Novák přednesl plán činnosti na rok 2007.  
Usnesení č. 09/12/06-10: „Členská schůze schvaluje plán činnosti na rok 2007 
s připomínkou Jiřího Konečného.“ 

 Hlasování k č. 09/12/06-10: pro:17 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
 Jaroslav Musil: Navrhuje doplnění plánu činnosti o spinning. Článek o možnosti 

cvičení spinningu zpracuje v průběhu ledna 2007.  Článek bude umístěn na webové 
stránky klubu. 
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           Jaroslav Musil: Adopce dětí na dálku. V průběhu ledna 2007 zpracuje podklad pro 
tuto možnost. 

           Jiří Konečný: Navrhuje změnu formulace v plánu činnosti u plánovaného 
nohejbalového turnaje ze "zvažujeme" na  "uspořádáme",  jelikož plán činnosti je pro 
výkonný výbor závazným dokumentem. 

           Hana Nováková: Zájem o inline bruslení - možný zájezd do zahraničí - např. do 
Vídně.  Článek s průzkumem zájmu o in-line bruslení zpracuje Hana Nováková do 
konce ledna 2007.  Článek pak bude umístěn na webových stránkách klubu. 

           Kamil Konečný: Upozorňuje na možnost účasti všech členů klubu na otevřených 
bowlingových turnajích (Záběhlický a Říčanský krocan a další). 

 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       

 
7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2007 

Viceprezident sportovního klubu Petr Majer přednesl návrh rozpočtu na rok 2007 a v jeho 
rámci také přednesl návrh výkonného výboru na výši členských příspěvků na rok 2007.  
Usnesení č. 09/12/06-11: „Členská schůze na základě návrhu výkonného výboru schvaluje 
výši členských příspěvků na rok 2007 v úrovni 300,- Kč“ 
Hlasování k č. 09/12/06-11: pro:15 proti:0 zdržel se:1 

 Diskuse k bodu schůze: 
 Jiří Konečný: Navrhuje zvýšení členského příspěvku na 350,- Kč.  
 Pozměňovací návrh usnesení: 
 Jiří Konečný: autor návrhu: "Členská schůze na základě pozměňovacího návrhu Jiřího 

Konečného,  člena sportovního klubu schvaluje výši členských příspěvků na rok 2007 
v úrovni 350,- Kč" PRO:1  PROTI: 14  ZDRŽEL SE: 1. 

 
Usnesení č. 09/12/06-12: „Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu na rok 2007 bez 
připomínek.“ 

 Hlasování k č. 09/12/06-12: pro:15 proti:0 zdržel se:1 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 

 
8. 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. 

 
8.1. Informace o putování za vínem 2007 

 Hospodář klubu Ing. Jana Konečná seznámila členy klubu s připravovanou akcí „Putování 
za vínem“, která se uskuteční od 30.3. do 1.4.2007. 

 Diskuse k bodu schůze: 
      
8.2. Informace o lyžařském zájezdu do obce Mladé Buky v Krkonoších 

 Členka výkonného výboru Radana Ilčenková seznámila členy klubu s připravovanou akcí 
„Lyžařský zájezd Mladé Buky 2007“, která se uskuteční mezi 5.-11.2.2007. 

 Diskuse k bodu schůze: 
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8.3. Informace o Metodickém pokynu výkonného výboru k uznávání bowlingových výkonů členů 
klubu a vedení záznamů o bowlingových výkonech členů klubu 

 Prezident sportovního klubu seznámil členy klubu s metodickým pokynem výkonného 
výboru, který výkonný výbor přijal na své předposlední schůzi. Metodický pokyn řeší 
uznávání bowlingových výkonů členů klubu a vedení záznamů o bowlingových výkonech 
členů klubu. 

 Diskuse k bodu schůze: 
 Jiří Konečný: Dotaz k uznávání bowlingových rekordů dosažených na turnajích 

pořádaných třetí osobou v případech, kdy se jich účastní pouze jeden člen klubu.  
           Petr Souček: Tyto náhozy metodický pokyn řeší a nához bude uznán, pokud z turnaje 

bude veřejně dostupný či ověřitelný oficiální zápis dosaženého náhozu. 
8.4. Náměty na zlepšení chodu klubu 

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

       
 Diskuse k bodu schůze: 
       
8.6. Obecná diskuse 

 Vratislav Filler:  Připomínka ke složení týmů na turnaji G+K . Líbilo by se mu více 
studentských týmů, resp. týmů s kartograficko-geodetickou minulostí.  

 Diskuse k bodu schůze: 
Petr Majer: Turnaj je primárn ě určen pro tyto týmy, ale jejich zájem naplní zhruba 
polovinu kapacity, která bude poté doplněna ostatními týmy složenými z volejbalové 
veřejnosti. Nicméně týmy ze stavební fakulty, resp.  ostatních fakult ČVUT, případně 
z geodetických firem, budou mít při přihlašování na turnaj přednost.  

 
9. Závěr 

Prezident klubu Ing. Petr Souček v 18:45 hod. ukončil členskou schůzi, poděkoval členům za 
účast a popřál všem  krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2007 a v něm řadu sportovních 
úspěchů. 

 
 
 

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

 
Zápis ověřili:  
 

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

 
 

Ing. Luděk Suchánek, člen sportovního klubu
 …………………………………………… 

 


