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Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu  
MAESTRO CLUB Kolovraty  

ze dne 7.12.2008 
 
Účast:      počet členů:   13  v čase:    15,00 - 15,20 hod   

 14  15,20 – 15,25 hod   
 16  15,25 – 15,50 hod 

 17  15,50 – 16,10 hod 
 19  16,10 – 16,30 hod 
 18  16,30 – 17,05 hod 

 
 
Počet členů klubu ke dni 7.12.2008:     67  
Kvórum (15% všech členů):              11 
 
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 , 
Ph.D. v 15:15 hod. Pozdravil všechny přítomné a popřál jim příjemný den. Členská schůze 
byla prohlášena za usnášeníschopnou. 

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

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

 Hlasování k č. 07/12/08-1: pro:13 proti:0 zdržel se:0 
   
 Usnesení č. 07/12/08-2: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze dva ověřovatele 

zápisu: Ing. Jakuba Kosteleckého, Ph.D. a Pavlínu Rudovou, členy klubu“  
 Hlasování k č. 07/12/08-2: pro:11 proti:0 zdržel se:2 
  
 Usnesení č. 07/12/08-3: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat 

jej ověřovatelům k ověření v termínu do 14.12.2008.“  
 Hlasování k č. 07/12/08-3: pro:13 proti:0 zdržel se:0 
  
 Usnesení č. 07/12/08-4: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 

prezidentovi sportovního klubu v termínu do 22.12.2008.“  
 Hlasování k č. 07/12/08-4: pro:11 proti:0 zdržel se:2 
  
 Usnesení č. 07/12/08-5: „Členská schůze volí na základě návrhu výkonného výboru 

volební komisi pro volbu členů kontrolní komise ve složení: předseda Ing. Ivo Hasalík 
(člen klubu) a členové Filip Novák a Jaromír Dospěl (členové klubu).“  

 Hlasování k č. 07/12/08-5: pro:13 proti:0 zdržel se:0 
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2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze 
Ing. Petra Bromová, předsedkyně kontrolní komise, přednesla část kontrolní zprávy, která se 
týkala kontroly usnesení z minulé členské schůze. Členská schůze ze dne 20.04.2008 uložila 
tyto úkoly: 
 
Usnesení č. 20/04/08-3: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 
ověřovatelům k ověření v termínu do 27.4.2008.“ - usnesení splněno 

  
Usnesení č. 20/04/08-4: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 
prezidentovi sportovního klubu v termínu do 4.5.2008.“  - usnesení splněno 
           
Usnesení č. 07/12/08-6: „Členská schůze bere na vědomí skutečnost, že všechna 
usnesení z minulé členské schůze byla splněna.“  

 Hlasování k č. 07/12/08-6: pro:13 proti:0 zdržel se:0 
  
  
3. Zpráva o činnosti sportovního klubu za období duben – listopad 2008 
 Prezident klubu Ing. Petr Souček, Ph.D. přednesl dílčí zprávu o činnosti sportovního klubu 

za období duben – listopad 2008. 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. 07/12/08-7: „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti klubu 

za období duben-listopad 2008 bez připomínek.“  
 Hlasování k č. 07/12/08-7: pro:16 proti:0 zdržel se:0 
  
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise za období květen – listopad 2008 

Předsedkyně kontrolní komise Ing. Petra Bromová přednesla zprávu o činnosti kontrolní 
komise za období květen - listopad 2008.  Kontrolní komise neshledala v činnosti klubu žádné  
nedostatky. Členka výkonného výboru Ing. Jana Konečná přednesla dílčí zprávu o 
hospodaření za rok 2008 a viceprezidentka klubu Ing. Pavla Bartošová přednesla zprávu o 
kontrole plnění plánu činnosti na rok 2008. 

 
Usnesení č. 07/12/08-8: “Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti 
kontrolní komise za období duben-listopad 2008 včetně dílčí zprávy o hospodaření 
klubu v roce 2008 bez připomínek.“  

 Hlasování k č. 07/12/08-8: pro:17 proti:0 zdržel se:0 
  
5. Volba členů kontrolní komise – doplnění (funkční období do 30.4.2009) 

Na základě skutečnosti, že jeden člen kontrolní komise z rodinných důvodů rezignoval na 
svou funkci, je nutné na této členské schůzi doplnit jednoho nového člena kontrolní komise 
s funkčním obdobím od 7.12.2008 do 30.4.2009. 
 
 Výkonný výbor navrhuje na obsazení uvolněných míst v kontrolní komisi tyto členy: 
 Michala Kirchnera, člena klubu. 
  

Usnesení č. 07/12/08-9: „Členská schůze volí členem kontrolní komise pro funkční 
období od 7.12.2008 do 30.4.2009 Michala Kirchnera.  

 Tajné hlasování k č. 07/12/08-9: pro: 16 proti:0 zdržel se:1 
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6. Projednání a schválení výše funkčních požitků a odměn za rok 2008 členům výkonného 

výboru, kontrolní komise a dalším členům klubu – dle bodu II.5 stanov klubu 
Vzhledem ke změně zákonů v oblasti pracovního práva a náročné administrativě spojené 
s výplatou funkčních požitků klub od výplaty funkčních požitků za rok 2008 upustil. 

  
7. Projednání a schválení plánu činnosti na rok 2009 

Člen výkonného výboru klubu Ing. Petr Pavlů, CSc. přednesl plán činnosti na rok 2009.  
 
Diskuze k bodu:  

Ivo Hasalík vznesl dotaz k cyklistickému výletu a upozornil na možnost spolupráce 
v této oblasti se sdružením Kolovrátek. 
Iva Mašková se dotázala na bližší informace k tradičnímu Pochodu zmrzlého kapříka 
– bližší informace o této akci poskytl Petr Souček. 
Ivo Hasalík vznesl dotaz k prodeji lístků na Společenský ples 2009 členům klubu – 
odpověděl Petr Souček – lístky pro členy budou k dispozici v druhé polovině prosince. 

 
Usnesení č. 07/12/08-10: „Členská schůze schvaluje plán činnosti na rok 2009 bez 
připomínek.“  

 Hlasování k č. 07/12/08-10: pro:19 proti:0 zdržel se:0 
  
8. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2009 

Hospodář sportovního klubu Ing. Jana Konečná přednesla návrh rozpočtu na rok 2009 a 
v jeho rámci také přednesla návrh výkonného výboru na výši členských příspěvků na rok 
2009.  
 
Usnesení č. 07/12/08-11: „Členská schůze na základě návrhu výkonného výboru 
schvaluje výši členských příspěvků na rok 2009 na úrovni 300,- Kč, bez připomínek“  
Hlasování k č. 07/12/08-11: pro:18 proti:0 zdržel se:0 

   
Usnesení č. 07/12/08-12: „Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu na rok 2009 bez 
připomínek.“  

 Hlasování k č. 07/12/08-12: pro:18 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. Plán akcí na rok 2009 – prezident klubu Ing. Petr Souček seznámil přítomné členy 
s plánem klubových akcí na rok 2009. 

b. Amatérská bowlingová liga – vedoucí bowlingového oddílu Kamil Konečný 
zhodnotil uplynulou sezónu ABL, pochválil všechny týmy, zejména tým C – výrazné 
zlepšení průměru týmu i jednotlivců. Dále upozornil na možnost připojit se 
k bowlingovému oddílu – stále hledáme nové hráče do bowlingových týmů ABL. 

Diskuze k bodu: Ivo Hasalík – dotaz na průměr hráčů, kteří hrají ABL. Odpověděl 
Kamil Konečný – průměr se pohybuje od 80 bodů (v týmu C) až po 160 bodů (v 
týmu A). 
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10. Závěr 
Prezident klubu Ing. Petr Souček v 17:05 hod. ukončil členskou schůzi, poděkoval členům za 
účast a popřál všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2009 a v něm řadu sportovních 
úspěchů. 
 
 
 

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

 
Zápis ověřili:  
 

Pavlína Rudová, členka sportovního klubu   .……………………………………… 
 
 

Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., člen sportovního klubu ……………………………… 
 


