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

ze dne 15.04.2007 
 
Účast:      počet členů:   19  v čase:    14:15 - 16:00     
 
Kvórum (15% všech členů):        9 
 
Počet členů klubu ke dni 15.04.2007:      59  
   
 
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 
14:15 hod.. Pozdravil všechny přítomné a popřál jim příjemné odpoledne. Členská schůze 
byla prohlášena za usnášeníschopnou. K programu schůze nebyly žádné připomínky. 

 
1.2. Volba zapisovatele a ověřovatele, návrhové a volební komise 

Na základě návrhu výkonného výboru přijala členská schůze tato usnesení: 
 Usnesení č. 15/04/07-1: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze zapisovatelem Ing. 

Janu Konečnou, členku výkonného výboru“   
 Hlasování k č. 15/04/07-1: pro:19 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
 Usnesení č. 15/04/07-2: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze dva ověřovatele 

zápisu: JUDr. Jiřího Konečného a Ing. Antonína Pastorka, členy klubu.“  
 Hlasování k č. 15/04/07-2: pro:18 proti:0 zdržel se:1 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
 Usnesení č. 15/04/07-3: „Členská schůze volí návrhovou komisi ve složení: předseda Petr 

Majer (člen výkonného výboru) a členové Radana Ilčenková a Filip Novák (členové 
výkonného výboru).“  

 Hlasování k č. 15/04/07-3: pro:18 proti:0 zdržel se:1 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
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 Usnesení č. 15/04/07-4: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 
ověřovatelům k ověření v termínu do 22.04.2007.“  

 Hlasování k č. 15/04/07-4: pro:19 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
 Usnesení č. 15/04/07-5: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 

prezidentovi sportovního klubu v termínu do 30.4.2007.“  
 Hlasování k č. 15/04/07-5: pro:19 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 
 Usnesení č. 15/04/07-6: „Členská schůze volí na základě návrhu výkonného výboru pro 

volbu členů kontrolní komise členy volební komise JUDr. Jiřího Konečného, Bc. Hanu 
Novákovou a Jiřinu Součkovou (členy klubu).“  

 Hlasování k č. 15/04/07-6: pro:19 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
  
2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze 

Členská schůze ze dne 9.12.2006 uložila tyto úkoly: 
Usnesení č. 09/12/06-4: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 
ověřovatelům k ověření v termínu do 15.12.2006.“ - usnesení splněno 
Usnesení č. 09/12/06-5: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 
prezidentovi sportovního klubu v termínu do 20.12.2006.“ - usnesení splněno 

 
Usnesení č. 15/04/07-7: „Členská schůze bere na vědomí skutečnost, že všechna usnesení z 
minulé členské schůze byla splněna.“ 

 Hlasování k č. 15/04/07-7: pro:19 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       

 
3. Informace o činnosti klubu za rok 2006 a za období leden - duben 2007 

Prezident klubu Ing. Petr Souček přednesl výroční zprávu o činnosti klubu v roce 2006 a 
také dílčí zprávu o činnosti klubu za období leden až duben 2007. 
Usnesení č. 15/04/07-8: „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti klubu za 
rok 2006 bez připomínek.“ 

 Hlasování k č. 15/04/07-8: pro:19 proti:0 zdržel se:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
   
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
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4. Zpráva o činnosti kontrolní komise za období 1.5.2006-15.3.2007 
 Předseda kontrolní komise Kamil Konečný přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise, ve 

které se zejména zaměřil na kontrolu hospodaření klubu v roce 2006, kontrolu usnesení a 
kontrolu plánu činnosti. Předseda kontrolní komise přednesl též závěrečnou zprávu 
kontrolní komise za celé volební období.  

 Vlastní stavy hospodaření zobrazené v účetnictví za rok 2006 přednesla ve zprávě o 
hospodaření klubu (která je součástí kontrolní zprávy) Ing. Jana Konečná, hospodář 
sportovního klubu. 

 
 Usnesení č. 15/04/07-9: “Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti kontrolní 

komise za období květen 2006 - březen 2007  včetně zprávy o hospodaření sportovního 
klubu za rok 2006 bez připomínek.“  

 Hlasování k č. 15/04/07-9: pro:18 proti:0 zdržel se:1 
 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 
2007, 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. 15/04/07-10: „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 2007. 
Toto usnesení o zrušení členství se týká členů:  
Dana Heřmánková, nar. 1974 
Pavel Hink, nar. 1976 
Karel Zámečník, nar. 1975“ 
 

 Hlasování k č. 15/04/07-10: pro:17 proti:0 zdržel se:2 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
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6. Volba členů kontrolní komise 
Na základě skutečnosti, že funkční období pro členství v kontrolní komisi končí 30.4.2007, je 
nutné na této členské schůzi zvolit nové členy kontrolní komise s funkčním obdobím od 
1.5.2007 do 30.4.2009. Výkonný výbor navrhuje na obsazení funkcí v kontrolní komisi tyto 
členy: 
 Ing. Petru Bromovou, členku klubu, která dosud v kontrolní komisi nepůsobila; 
 Ing. Vratislava Fillera, Ph.D., člena klubu, který dosud v kontrolní komisi nepůsobil; 
 Mgr. Lucii Musilovou, členku klubu, dosavadní členku kontrolní komise. 
 
V druhé fázi volby je ze zvolených nových členů kontrolní komise nutno zvolit předsedu 
kontrolní komise. 
 

Usnesení č. 15/04/07-11: „Členská schůze volí členem kontrolní komise pro funkční období 
od 1.5.2007 do 30.4.2009  Ing. Petru Bromovou“ 

 Hlasování k č. 15/04/07-11: pro:19 proti:0  neplatné hlasy:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       

 
Usnesení č. 15/04/07-12: „Členská schůze volí členem kontrolní komise pro funkční období 
od 1.5.2007 do 30.4.2009 Ing. Vratislava Fillera, PhD.“ 

 Hlasování k č. 15/04/07-12: pro:18 proti:1 neplatné hlasy:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 

Usnesení č. 15/04/07-13: „Členská schůze volí členem kontrolní komise pro funkční období 
od 1.5.2007 do 30.4.2009 Mgr. Lucii Musilovou“ 

 Hlasování k č. 15/04/07-13: pro:18 proti:1 neplatné hlasy:0 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
 

Usnesení č. 15/04/07-14: „Členská schůze volí předsedou kontrolní komise pro funkční 
období od 1.5.2007 do 30.4.2009 Ing. Petru Bromovou“ 

 Hlasování k č. 15/04/07-14: pro:18 proti:0 neplatné hlasy:1 
 Diskuse k bodu schůze: 
       
 Pozměňovací návrh usnesení: 
       autor návrhu:       
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 Členská schůze navrhla další kandidáty: 
 člena       do funkce člena kontrolní komise  počet hlasů: pro:0 proti:0 neplatné hlasy:0 
   Navrhovaný kandidát byl členskou schůzí zvolen. 
 
 Členská schůze navrhla další kandidáty: 
 člena       do funkce člena kontrolní komise  počet hlasů: pro:0 proti:0 neplatné hlasy:0 
   Navrhovaný kandidát byl členskou schůzí zvolen. 
 
 Členská schůze navrhla další kandidáty: 
 člena       do funkce člena kontrolní komise  počet hlasů: pro:0 proti:0 neplatné hlasy:0 
   Navrhovaný kandidát byl členskou schůzí zvolen. 
 
 Členská schůze navrhla další kandidáty: 
 člena       do funkce člena kontrolní komise  počet hlasů: pro:0 proti:0 neplatné hlasy:0 
   Navrhovaný kandidát byl členskou schůzí zvolen. 
 
 Členská schůze navrhla další kandidáty: 
 člena       do funkce člena kontrolní komise  počet hlasů: pro:0 proti:0 neplatné hlasy:0 
   Navrhovaný kandidát byl členskou schůzí zvolen. 
 

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 hospodaření klubu v roce 2007 

 Hospodář klubu Ing. Jana Konečná seznámila členy klubu s hospodařením klubu za první 
měsíce roku (leden – duben 2007) a s finančním hodnocením společenského plesu 2007. 

 Diskuse k bodu schůze: 
      
7.2. Informace o připravovaném volejbalovém turnaji Geodetů a kartografů 2007 

 Hospodář klubu Ing. Jana Konečná seznámila členy klubu s připravovaným volejbalovým 
turnajem „TURNAJ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ 2007“, který se uskuteční v sobotu 
21.4.2007. 

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

Antonín Pastorek - připomínka k termínu konání členských schůzí. Více by se mu líbilo 
konání členských schůzí ve všední den večer (např. od 19 hod) 

 Diskuse k bodu schůze: 
 Průzkumem názorů přítomných členů bylo zjištěno, že většina členů by tento návrh 

uvítala. Výkonný výbor zkusí příští členskou schůzi svolat na všední den večer. 
7.5. Náměty na další klubové akce a aktivity 

 Hanka Nováková - informace o in-line bruslení a zejména o možnosti kurzu in-line 
bruslení v Praze na Letné (předpokládaný termín květen – červen 2007). Kurz je 8 hodinový 
- 2 hodiny v pátek a po 3 hodinách v sobotu a v neděli. Cena kurzu činí cca 750 Kč. 
Maximální počet účastníků je 12, věnují se jim 4 instruktoři. Kurz je vhodný jak pro úplné 
začátečníky, tak i pokročilé. Vybavení lze zapůjčit přímo na kurzu 
Bližší informace budou během týdne umístěny na webových stránkách klubu. 
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Vratislav Filler – informace o Jarní cyklojízdě Prahou, která se uskuteční ve čtvrtek 
19.4.2007 od 18 hod. Trasa vede z nám. Jiřího z Poděbrad na Výstaviště v Praze-
Holešovicích.  

 Diskuse k bodu schůze: 
       
7.6. Obecná diskuse 

 Vratislav Filler - prosba o doplnění týmu na volejbalový turnaj – týmu VÚGTK chybí jeden 
hráč pro volejbalový turnaj G+K 2007 – Vratislav Filler poprosil členy klubu, zda by si 
někdo nechtěl jít za tento tým v sobotu zahrát.  

 Diskuse k bodu schůze: 
Radana Ilčenková - vzhledem k tomu, že v týmu MAESTRO CLUBU jsou 2 ženy jako 
náhradnice, bylo Vratislavu Fillerovi přislíbeno, že jednoho hráče "zapůjčíme". 

 
8. Závěr 

Prezident klubu Ing. Petr Souček v 16:00 hod. ukončil členskou schůzi, poděkoval členům za 
účast a popřál všem  krásné jaro a úspěšný celý 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. Antonín Pastorek, člen sportovního klubu  ..…………………………………… 


