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Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu  
MAESTRO CLUB Kolovraty  

ze dne 8.12.2007 
 
Účast:      počet členů:   13  v čase:    17,40 -  17,45 hod   

 14  17,45 – 18,15 hod   
 15  18,15 – 19,30 hod 

 
 
 
Počet členů klubu ke dni 8.12.2007:      59  
Kvórum (15% všech členů):               9 
 
Schůze byla po celou dobu usnášeníschopná. 
   
 
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 
17:40 hod. Pozdravil všechny přítomné a popřál jim příjemný večer. Členská schůze byla 
prohlášena za usnášeníschopnou. 

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

 Usnesení č. 08/12/07-1: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze zapisovatelem Ing. 
Janu Konečnou, členku výkonného výboru“ 

 Hlasování k č. 08/12/07-1: pro:13 proti:0 zdržel se:0 
 
 Usnesení č. 08/12/07-2: „Členská schůze volí návrhovou komisi ve složení: předseda Filip 

Novák (člen klubu) a členové Jiřina Součková a Ing.Pavla Bartošová (členky klubu).“  
 Hlasování k č. 08/12/07-2: pro:11 proti:0 zdržel se:2 
  
 Usnesení č. 08/12/07-3: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze dva ověřovatele 

zápisu: JUDr. Jiřího Konečného a Ing. Petra Pavlů, členy klubu.“  
 Hlasování k č. 08/12/07-3: pro:13 proti:0 zdržel se:0 
  
 Usnesení č. 08/12/07-4: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 

ověřovatelům k ověření v termínu do 15.12.2007.“  
 Hlasování k č. 08/12/07-4: pro:13 proti:0 zdržel se:0 
  
 Usnesení č. 08/12/07-5: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 

prezidentovi sportovního klubu v termínu do 20.12.2007.“  
 Hlasování k č. 08/12/07-5: pro:14 proti:0 zdržel se:0 
  
 Usnesení č. 08/12/07-6: „Členská schůze volí na základě návrhu výkonného výboru volební 

komisi pro volbu členů výkonného výboru ve složení: předseda JUDr. Jiří Konečný (člen 
klubu) a členové Bc. Hana Nováková a Ing. Vratislav Filler, Ph.D. (členové klubu).“  

 Hlasování k č. 08/12/07-6: pro:13 proti:0 zdržel se:1 
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2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze 

Ing. Vratislav Filler, Ph.D., člen kontrolní komise, přednesl část kontrolní zprávy, která se 
týkala kontroly usnesení z minulé členské schůze. Členská schůze ze dne 15.04.2007 uložila 
tyto úkoly: 
 

Usnesení č. 15/04/07-4: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 
ověřovatelům k ověření v termínu do 22.4.2007.“ 
- usnesení splněno 

Usnesení č. 15/04/07-5: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 
prezidentovi sportovního klubu v termínu do 30.4.2007.“  

          - usnesení splněno 
 
Usnesení č. 08/12/07-7: „Členská schůze bere na vědomí skutečnost, že všechna usnesení z 
minulé členské schůze byla splněna.“ 

 Hlasování k č. 08/12/07-7: pro:14 proti:0 zdržel se:0 
  
  
3. Zpráva o činnosti kontrolní komise za období květen – listopad 2007 

Člen kontrolní komise Ing. Vratislav Filler, Ph.D. přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise 
za období květen - listopad 2007.  Kontrolní komise neshledala v činnosti klubu žádné  
nedostatky. 
 

 Usnesení č. 08/12/07-8: “Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti kontrolní 
komise za období květen-listopad 2007 včetně dílčí zprávy o hospodaření klubu v roce 2007 
bez připomínek.“  

 Hlasování k č. 08/12/07-8: pro:14 proti:0 zdržel se:0 
  
4. Zpráva o činnosti sportovního klubu za období duben – listopad 2007 
 Prezident klubu Ing. Petr Souček přednesl dílčí zprávu o činnosti sportovního klubu za 

období duben – listopad 2007. V přednesené zprávě připomněl sportovní i společenské akce, 
které klub organizoval a kterých se účastnil, upozornil na úspěchy našich hráčů na 
sportovních bojištích, informoval o návštěvnosti našich webových stránek a na závěr popřál 
členům krásné vánoční svátky. 

 
Usnesení č. 08/12/07-9: „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti klubu za 
období duben-listopad 2007 bez připomínek.“ 

 Hlasování k č. 08/12/07-9: pro:15 proti:0 zdržel se:0 
  
5. Volba členů výkonného výboru a viceprezidenta – doplnění (funkční období do 

30.4.2008) 
Na základě skutečnosti, že dva členové výkonného výboru z důvodu pracovního vytížení 
rezignovali na svou funkci, je nutné na této členské schůzi doplnit dva nové členy výkonného 
výboru s funkčním obdobím od 8.12.2007 do 30.4.2008. 
 
 Výkonný výbor navrhuje na obsazení uvolněných míst ve výkonném výboru tyto členy: 
 Ing. Pavlu Bartošovou, členku klubu; 
 Kamila Konečného, člena klubu. 
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Ve druhé fázi volby je nutné z členů výkonného výboru zvolit viceprezidenta klubu. 
 

Usnesení č. 08/12/07-10: „Členská schůze volí členem výkonného výboru pro funkční 
období od 8.12.2007 do 30.4.2008 Ing. Pavlu Bartošovou“ 

 Hlasování k č. 08/12/07-10: pro: 15 proti:0 zdržel se:0 
  

Usnesení č. 08/12/07-11: „Členská schůze volí členem výkonného výboru pro funkční 
období od 8.12.2007 do 30.4.2008 Kamila Konečného“ 

 Hlasování k č. 08/12/07-11: pro:14 proti:0 zdržel se:1 
  

Usnesení č. 08/12/07-12 „Členská schůze volí viceprezidentem sportovního klubu - 
občanského sdružení MAESTRO CLUB Kolovraty, IČ: 26525721, pro funkční období od 
8.12.2007 do 30.4.2008  Ing. Pavlu Bartošovou“ 

 Hlasování k č. 08/12/07-12: pro:12 proti:2 zdržel se:1 
  

Prezident klubu poděkoval odstupujícím členům výkonného výboru za dosavadní činnost pro 
klub a zároveň popřál nově zvoleným členům mnoho zdaru v jejich práci.  

 
6. Projednání a schválení výše funkčních požitků a odměn za rok 2007 členům výkonného 

výboru, kontrolní komise a dalším členům klubu – dle bodu II.5 stanov klubu 
Prezident sportovního klubu Ing. Petr Souček přednesl návrh na stanovení výše funkčních 
požitků a odměn pro členy klubu za rok 2007.  
 
Usnesení č. 08/12/07-13: „Členská schůze na základě předloženého návrhu výkonného 
výboru schvaluje v souladu čl. II.5 stanov klubu jednorázové odměny pro následující členy 
sportovního klubu:  

Souček Petr prezident klubu, nohejbal    2 000,00 Kč  

Konečná Jana hospodář klubu, volejbal, cvičení pro ženy    2 500,00 Kč  

Novák Filip člen VV, plakáty, členské průkazy       500,00 Kč  

Ilčenková Radana člen VV, volejbalové dresy, AVL       500,00 Kč  

Bromová Petra předseda kontrolní komise       500,00 Kč  

Filler Vratislav člen KK       200,00 Kč  

Musilová Lucie člen KK       200,00 Kč  

Bartošová Pavla člen klubu - zajištění rekl.předmětů       500,00 Kč  

Konečný Kamil předseda KK do 30.4.07, bowling       500,00 Kč  

Kostelecký Jakub člen KK do 30.4.2007       100,00 Kč  

Nováková Hana členka klubu - kurzy in-line bruslení       300,00 Kč  

     7 800,00 Kč  
  
 Hlasování k č. 08/12/07-13: pro:12 proti:1 zdržel se:2 
  
 Diskuse k bodu schůze: 
 Ihned na členské schůzi se nároku na odměnu vzdali tito členové (pozn. v tabulce barevně 

podbarveno): 
Novák Filip 
Ilčenková Radana 
Filler Vratislav 
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Konečný Kamil 
Kostelecký Jakub 
Nováková Hana 

  
7. Projednání a schválení plánu činnosti na rok 2008 

Viceprezidentka klubu Ing. Pavla Bartošová přednesla plán činnosti na rok 2008.  
  
Usnesení č. 08/12/07-14: „Členská schůze schvaluje plán činnosti na rok 2008 bez 
připomínek.“ 

 Hlasování k č. 08/12/07-14: pro:15 proti:0 zdržel se:0 
  
8. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2008 

Hospodář sportovního klubu Ing. Jana Konečná přednesla návrh rozpočtu na rok 2008 a 
v jeho rámci také přednesla návrh výkonného výboru na výši členských příspěvků na rok 
2008.  
 
Usnesení č. 08/12/07-15: „Členská schůze na základě návrhu výkonného výboru schvaluje 
výši členských příspěvků na rok 2008 v úrovni 300,- Kč“ 
Hlasování k č. 08/12/07-15: pro:15 proti:0 zdržel se:0 

   
Usnesení č. 08/12/07-16: „Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu na rok 2008 bez 
připomínek.“ 

 Hlasování k č. 08/12/07-16: pro:15 proti:0 zdržel se:0  
  
9. 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. 
 

a. Nové reklamní předměty klubu  – viceprezidentka Ing. Pavla Bartošová seznámila 
přítomné členy s chystanými novými reklamními předměty klubu (trička, hrnky, 
píšťalky, čelenky, igelitové tašky, tužky) i s jejich využitím (ples, turnaje). 

Diskuze k bodu: JUDr. Jiří Konečný – dotaz na možnost zakoupení reklamních 
předmětů pro členy klubu. Ing. Pavla Bartošová odpověděla, že s touto možností 
výkonný výbor počítá. Zatím ovšem s touto firmou nemáme zkušenosti, vyčkáme 
na dodání zakázky, pokud budeme s kvalitou dodaných předmětů spokojeni, 
nabídneme členům možnost nákupu. 

b. Plnění plánu činnosti na rok 2007 - viceprezidentka Ing. Pavla Bartošová přednesla 
dílčí plnění plánu činnosti na rok 2007. 

Diskuze k bodu: JUDr. Jiří Konečný – připomínka – neřadit sporty dle důležitosti 
– parametry pro vyhodnocení důležitosti sportů jsou různé, stanovení pořadí je 
velice obtížné. Doporučení – řadit sporty abecedně. 

c. Městský přebor družstev – Kamil Konečný chválí snahu zapojit i nohejbalový oddíl 
do oficiální soutěže. V tomto případě jí organizuje Pražský nohejbalový svaz.  

d. Amatérská bowlingová liga – Kamil Konečný chválí zejména kapitánku, ale i další 
hráče bowlingového týmu MAESTRO CLUB C, kteří se poprvé účastnili ABL. Hráči 
neustále zlepšovali své výkony a připsali si i jedno cenné vítězství. 

e. Cyklojízda Prahou – Ing. Vratislav Filler, Ph.D. již s předstihem pozval přítomné 
členy na cyklojízdu Prahou, která se uskuteční na přelomu dubna a května 2008, 
pravděpodobně o víkendu. Trasa cyklojízdy je vhodná i pro in-line bruslení. 
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f. Bowlingové dresy – klub uvažuje o nákupu bowlingových dresů.  
Diskuze k bodu: Jiřka Součková – dotaz – jaké jsou požadavky na dres. Někteří 
bowlingoví hráči preferují spíše modrou barvu před bílou. 
Kamil Konečný odpovídá, že bowlingový dres musí být dle pravidel tričko 
s límečkem. Oslovíme několik firem, které se zabývají výrobou bowlingových 
dresů, necháme si vypracovat nabídku. 

g. Cyklistický „pu ťák“  – Ing. Vratislav Filler, Ph.D. upozornil na možnost uspořádání 
cyklistického „puťáku“. Sám v roce 2007 absolvoval 4denní „puťák“ z Prahy do 
Českého Krumlova, doprovodné vozidlo výhodou. 

h. PF2008 našeho klubu – prezident klubu Ing. Petr Souček seznámil přítomné s PF na 
rok 2008 našeho klubu. 

i. Bowlingový turnaj pro ženy Večerní růže – Marie Konečná vznesla dotaz na 
podrobnosti a možnost přihlášení na tento turnaj. Ing. Jana Konečná odpovídá, že 
další turnaj Večerní růže se uskuteční ve středu 16. ledna 2008 v herně na Radavě. O 
přihlášení projevily zájem: Jana Konečná, Marie Konečná, Jiřka Součková. Přihlášení 
hráček zajistí Jana Konečná. 

 
10. Závěr 
Prezident klubu Ing. Petr Souček v 19:30 hod. ukončil členskou schůzi, poděkoval členům za 
účast a popřál všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2008 a v něm řadu sportovních 
úspěchů. 
 
 
 

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

 
Zápis ověřili:  
 

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

Ing. Petr Pavlů, člen sportovního klubu .………………………………………… 
 


