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

ze dne 20.04.2008 
 
Účast:      počet členů:   12 v čase:    14,40 hod 
  13 v čase: 14,50 hod 
  14 v čase: 15,00 hod 
 
Kvórum (15% všech členů):        10 
 
Počet členů klubu ke dni 20.4.2008:      65  
   
 
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 
14:40 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. 20/04/08-1: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze zapisovatelem Ing. Janu 
Konečnou, členku výkonného výboru“   

 Hlasování k č. 20/04/08-1: pro:12 proti:0 zdržel se:0 
  

Usnesení č. 20/04/08-2: „Členská schůze volí dva ověřovatele zápisu z členské schůze: Markétu 
Lípovou a JUDr. Jiřího Konečného, členy klubu.“  

 Hlasování k č. 20/04/08-2: pro:12 proti:0 zdržel se: 
   

Usnesení č. 20/04/08-3: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 
ověřovatelům k ověření v termínu do 27.4.2008.“  

 Hlasování k č. 20/04/08-3: pro:12 proti:0 zdržel se:0 
  

Usnesení č. 20/04/08-4: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 
prezidentovi sportovního klubu v termínu do 4.5.2008.“  

 Hlasování k č. 20/04/08-4: pro:12 proti:0 zdržel se:0 
  

Usnesení č. 20/04/08-5: „Členská schůze volí na základě návrhu výkonného výboru pro volbu 
členů výkonného výboru volební komisi Bc. Hanu Novákovou a JUDr. Jiřího Konečného. “  

 Hlasování k č. 20/04/08-5: pro:12 proti:0 zdržel se:0 
   
2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze 
Usnesení č. 08/12/07-4: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 
ověřovatelům k ověření v termínu do 15.12.2007.“ – usnesení splněno 
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Usnesení č. 08/12/07-5: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 
prezidentovi sportovního klubu v termínu do 20.12.2007.“ – usnesení splněno 
  

Usnesení č. 20/04/08-6: „Členská schůze bere na vědomí skutečnost, že všechna usnesení z 
minulé členské schůze byla splněna.“  

 Hlasování k č. 20/04/08-6: pro:12 proti:0 zdržel se:0 
  
3. Informace o činnosti klubu za rok 2007 a za období leden - duben 2008 

Prezident klubu Ing. Petr Souček přednesl výroční zprávu o činnosti klubu v roce 2007 a 
také dílčí zprávu o činnosti klubu za období leden až duben 2008. 
 

Usnesení č. 20/04/08-7: „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti sportovního 
klubu za rok 2007.“  

 Hlasování k č. 20/04/08-7: pro:14 proti:0 zdržel se:0 
  
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise  
 Člen kontrolní komise Vratislav Filler přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise, ve které 

se zejména zaměřil na kontrolu hospodaření klubu v roce 2007, kontrolu usnesení a kontrolu 
plánu činnosti.  

 Vlastní stavy hospodaření zobrazené v účetnictví za rok 2007 přednesla ve zprávě o 
hospodaření klubu (která je součástí kontrolní zprávy) Ing. Jana Konečná, hospodář 
sportovního klubu. 

 
Usnesení č. 20/04/08-8: „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti kontrolní 
komise za období 1.11.2007 – 31.3.2008, jejíž součástí je zpráva o hospodaření sportovního klubu 
za rok 2007.“ 
 Hlasování k č. 20/04/08-8: pro:14 proti:0 zdržel se:0 

  
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. 20/04/08-9: „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 2008. 
Toto usnesení o zrušení členství se týká členů:  
Martin Hanzal, nar. 1970 
Žaneta Snopková, nar. 1976 
Alena Reichlová, nar. 1974 
Barbora Nechybová, nar. 1991 
Martin Odvárko, nar. 1970 
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O vyloučení těchto členů z MAESTRO CLUBU Kolovraty z důvodu neuhrazení členských 
příspěvků zašle dotyčným osobám informaci prezident klubu Ing. Petr Souček. 

 
 Hlasování k č. 20/04/08-9: pro:14 proti:0 zdržel se:0 
  

 
6. Volba členů výkonného výboru 

Na základě skutečnosti, že funkční období pro členství ve výkonném výboru končí 30.4.2008, 
je nutné na této členské schůzi zvolit nové členy výkonného výboru a také prezidenta a 
viceprezidenta klubu s funkčním obdobím od 1.5.2008 do 30.4.2010.  
 
S kandidáty na výše uvedené funkce seznámil členskou schůzi prezident klubu Ing. Petr 
Souček, s pravidly volby seznámil členy člen volební komise JUDr. Jiří Konečný. 

    
Usnesení č. 20/04/08-10:„Členská schůze volí členem výkonného výboru pro funkční období od 
1.5.2008 do 30.4.2010 Ing. Pavlu Bartošovou“ 

 Hlasování k č. 20/04/08-10: pro:14 proti:0  neplatné hlasy:0 
  

 
Usnesení č. 20/04/08-11: „Členská schůze volí členem výkonného výboru pro funkční období od 
1.5.2008 do 30.4.2010 Ing. Janu Konečnou“ 

 Hlasování k č. 20/04/08-11: pro:14 proti:0 neplatné hlasy:0 
 

Usnesení č. 20/04/08-12: „Členská schůze volí členem výkonného výboru pro funkční období od 
1.5.2008 do 30.4.2010 Kamila Konečného“  

 Hlasování k č. 20/04/08-12: pro:13 proti:0 neplatné hlasy:0 
 

Usnesení č. 23/04/06-13:  „Členská schůze volí členem výkonného výboru pro funkční období od 
1.5.2008 do 30.4.2010 Ing. Petra Pavlů, CSc.“ 

 Hlasování k č. 20/04/08-13: pro:14 proti:0 neplatné hlasy:0 
  
Usnesení č. 23/04/06-14:  „Členská schůze volí členem výkonného výboru pro funkční období od 
1.5.2008 do 30.4.2010 Ing. Petra Součka“  

 Hlasování k č. 20/04/08-14: pro:14 proti:0 neplatné hlasy:0 
  

Usnesení č. 23/04/06-15:  „Členská schůze volí prezidenta klubu pro funkční období od 1.5.2008 
do 30.4.2010 Ing. Petra Součka“  

 Hlasování k č. 20/04/08-15: pro:14 proti:0 neplatné hlasy:0 
  

Usnesení č. 23/04/06-16:  „Členská schůze volí víceprezidenta klubu pro funkční období od 
1.5.2008 do 30.4.2010 Ing. Pavlu Bartošovou“ 

 Hlasování k č. 20/04/08-16: pro:11 proti:2 neplatné hlasy:1 
  

 
Členská schůze navrhla další kandidáty: 
člena Ing. Petra Pavlů, CSc. do funkce viceprezidenta sportovního klubu   



 
 
 

             MAESTRO CLUB Kolovraty 
                           Občanské sdružení – sportovní klub        

 
 
 

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

Strana č.4/5  D:\Dokumenty\MAESTRO\SOUCEK_PETR\2008\cs-jaro2008\08_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   
 

 počet hlasů: pro:2 proti:0 neplatné hlasy:0 
 Navrhovaný kandidát nebyl 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 2008 

 Hospodář klubu Ing. Jana Konečná seznámila členy klubu s hospodařením klubu za první 
měsíce roku (leden – duben 2008) a s finančním hodnocením společenského plesu 2008 a 
možností ZOO adopce. 

.  
  
7.2. Náměty na další klubové akce a aktivity 

 a) výlet do pražské ZOO – dotaz Jiřky Součkové, zda se plánuje opět návštěva do pražské 
Zoo. Odpověděla Jana Konečná – ano, výlet je plánován, pravděpodobně v průběhu měsíce 
června. 

 
 b) pravidelné bowlingové tréninky – dotaz Jiřky Součkové, zda budou organizovány 

pravidelné bowlingové tréninky, cca 1x měsíčně, nejlépe ve všední den 19-20 hod v herně 
na Ovčíně. Odpověděl Kamil Konečný – je možné tréninky zorganizovat, zatím budou plně 
hrazeny členy. Kamil Konečný zjistí, který den je v herně volno a rozešle e-mail všem 
členům s informacemi o chystaných trénincích. 

 
 c) letní vodácký sjezd – dotaz Jiřky Součkové – zda se již uvažuje o konkrétní řece pro 

vodácký sjezd. Odpověděl Petr Souček – řeka bude vybrána cca měsíc před akcí dle 
aktuálního stavu řek. V úvahu zatím přichází Lužnice, Ohře nebo Berounka. 

 
 d) kurzy In-line bruslení – Hanka Nováková informovala členy o chystaných dvou kurzech 

In-line bruslení – pro začátečníky i pro pokročilé. 
 
 e) AVL 2008/2009 – dotaz Jakuba Kosteleckého, zda se plánuje účast našeho týmu i 

v dalším ročníku AVL. Odpověděl Petr Souček a Jana Konečná, že naše účast je zatím 
plánována, ale záleží, kolik hráčů se přihlásí na soupisku našeho týmu. Nutných je min. 8 
pravidelně účastnících se hráčů. Jinak nebude náš tým přihlášen. 

 
 f) cyklojízda Prahou – informace od Vratislava Fillera, že na cyklojízdě je  možné jízdní 

kola zapůjčit, ale je nutné je předem zamluvit. Další velká cyklojízda proběhne na podzim. 
 
 g) návštěva divadla – představení Jistě, pane ministře – dotaz Jiřky Součkové, zda se 

návštěva uskuteční – odpověděla Pavla Bartošová – ano, lístky jsou objednané, ale 
pravděpodobně se na nás dostane řada cca za rok, o představení je totiž obrovský zájem. Po 
obdržení vstupenek budou členové ihned informováni. 

 
 h) cyklovýlet – dotaz Jiřky Součkové, zda se uskuteční plánovaný cyklovýlet. Odpovídá 

Petr Souček, že zatím již není v silách výkonného výboru tuto akci zajistit. Pokud by se 
organizace ujal některý z členů klubu, výkonný výbor tuto akci rád podpoří.  
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 Jiřka Součková odpovídá, že se organizace cyklovýletu ujme. Termín – květen, 
červen nebo září, říjen 2008. Navrhované lokality – jižní Čechy, jižní Morava. 

 
 Jiří Konečný – nabízí možnost ubytování pro členy  na chalupě v Březině u 

Moravské Třebové. 
 

i) výlet do pražských kolektorů – Hanka Nováková navrhuje, že by se mohl uskutečnit výlet 
do pražských kolektorů. 

 
 

7.3. Obecná diskuse 
  a) účast na členských schůzích – Ing. Petr Souček – jak motivovat členy k větší účasti na 

členských schůzích? Odpovědi – a) zkusit uspořádat schůzi ve všední den, b) opakovat 
pozvání vícekrát – e-mail, osobně. 

  
 
8. Závěr 

Prezident klubu Ing. Petr Souček v 16,50 hod. ukončil členskou schůzi, poděkoval členům za 
účast a popřál všem krásné jaro a úspěšný celý rok 2008 a v něm řadu sportovních úspěchů. 

 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedl:  Ing. Jana Konečná, členka výkonného výboru……………………………………… 
 
Zápis ověřili  Markéta Lípová, členka sportovního klubu ..…………………………………….… 

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


