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Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu  

MAESTRO CLUB Kolovraty  

ze dne 26.04.2009 
 

Účast:      počet členů:   v čase: 15,00 hod  12 osob 

  v čase: 15,05 hod  13 osob 

  v čase: 15,10 hod  14 osob 

  v čase: 15,15 hod  15 osob 
 

 

Kvórum (15% všech členů):        10 
 

Počet členů klubu ke dni 26.4.2009:      63  

   
 

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 15,05  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, ověřovatele a volební komise 
Na základě návrhu výkonného výboru přijala členská schůze tato usnesení: 

 

Usnesení č. 26/04/09-1: 

 „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze zapisovatelem Ing. Janu Konečnou, 

členku výkonného výboru“ 

 Hlasování k č. 26/04/09-1: pro: 13  proti:0 zdržel se:0 

  

Usnesení č. 26/04/09-2: 

 „Členská schůze volí dva ověřovatele zápisu z členské schůze: Stanislava Čečila a 

JUDr. Jiřího Konečného, členy klubu.“  

 Hlasování k č. 26/04/09-2: pro: 13  proti:0 zdržel se: 0 

   

Usnesení č. 26/04/09-3: 

 „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej ověřovatelům 

k ověření v termínu do 3.5.2009.“  

      

 Hlasování k č. 26/04/09-3: pro: 13 proti:0 zdržel se:0 

  

Usnesení č. 26/04/09-4: 

 „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej prezidentovi 

sportovního klubu v termínu do 10.5.2009.“  
 Hlasování k č. 26/04/09-4: pro: 13 proti:0 zdržel se:0 

  

Usnesení č. 26/04/09-5: 
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 „Členská schůze volí na základě návrhu výkonného výboru pro volbu členů výkonného 

výboru volební komisi Ing. Vratislava Fillera, PhD a Filipa Nováka. “  

 Hlasování k č. 26/04/09-5: pro: 14  proti:0 zdržel se:0 

   

2. Kontrola usnesení z minulé členské schůze 

Usnesení č. 07/12/08-3: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 

ověřovatelům k ověření v termínu do 14.12.2008.“ – usnesení splněno 

   

Usnesení č. 07/12/08-4: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej 

prezidentovi sportovního klubu v termínu do 22.12.2008.“  - usnesení splněno 

  

Usnesení č. 26/04/09-6: 

 „Členská schůze bere na vědomí skutečnost, že všechna usnesení z minulé členské 

schůze byla splněna.“  
 Hlasování k č. 26/04/09-6: pro: 14  proti:0 zdržel se:0 

  

3. Informace o činnosti klubu za rok 2008 
Prezident klubu Ing. Petr Souček přednesl výroční zprávu o činnosti klubu za rok 2008. 

 

Usnesení č. 26/04/09-7: 

 „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti sportovního klubu za rok 

2008.“  

 Hlasování k č. 26/04/09-7: pro: 14  proti:0 zdržel se: 1 

  

4. Zpráva o činnosti kontrolní komise  

 Člen kontrolní komise Ing. Vratislav Filler, PhD přednesl zprávu o činnosti kontrolní 

komise, ve které se zejména zaměřil na kontrolu hospodaření klubu v roce 2008 a kontrolu 
usnesení. Člen výkonného výboru Kamil Konečný přednesl zprávu o kontrole plnění plánu 

činnosti za rok 2008 (která je součástí kontrolní zprávy).  

 Vlastní stavy hospodaření zobrazené v účetnictví za rok 2008 přednesla ve zprávě o 
hospodaření klubu (která je součástí kontrolní zprávy) Ing. Jana Konečná, hospodář 

sportovního klubu. 

 

Usnesení č. 26/04/09-8:  

 „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o kontrole plnění plánu činnosti na rok 

2008.“ 

 Hlasování k č. 26/04/09-8: pro: 15  proti:0 zdržel se:0 

  

 

Usnesení č. 26/04/09-9: 

 „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti kontrolní komise a o 

hospodaření sportovního klubu v roce 2008.“  

 Hlasování k č. 26/04/09-9: pro: 15 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 
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2009, 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 členů klubu 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. 26/04/09-10:  

 „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 2009. 

 Toto usnesení o zrušení členství se týká členů:     

  

 

      

      

 
 

 

 
 

 

 

 
 

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. 26/04/09-10: pro: 15  proti:0 zdržel se: 0 

  
 

6. Volba členů kontrolní komise 

Na základě skutečnosti, že funkční období pro členství v kontrolní komisi končí 30.4.2009, je 

nutné na této členské schůzi zvolit nové členy kontrolní komise a také jejího předsedu 
s funkčním obdobím od 1.5.2009 do 30.4.2011.  

 

S kandidáty na výše uvedené funkce seznámil členskou schůzi prezident klubu Ing. Petr 
Souček, s pravidly volby seznámil členy člen volební komise Ing. Vratislav Filler, PhD. 

    

 

Usnesení č. 26/04/09-11: 

 „Členská schůze volí členem kontrolní komise pro funkční období od 1.5.2009 do 

30.4.2011 Ing. Lucii Růžičkovou“  

  Hlasování k č. 26/04/09-11: pro: 15  proti:0  neplatné hlasy:0 

 

Usnesení č. 26/04/09-12: 

 „Členská schůze volí členem kontrolní komise pro funkční období od 1.5.2009 do 

30.4.2011 Ing. Jana Růžičku“  

Hlasování k č. 26/04/09-12: pro: 15  proti:0  neplatné hlasy:0 

jméno datum narozeni 

Havelka Jiří 8.9.1964 

Horáček Jan 3.1.1966 

Ošlejšek  Jan 10.1.1972 

Pokorný Stanislav 8.6.1976 

Reichl  Gustav 8.4.1940 

Reichlová Jaroslava 3.1.1948 
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Usnesení č. 26/04/09-13: 

 „Členská schůze volí členem kontrolní komise pro funkční období od 1.5.2009 do 

30.4.2011 Markétu Fillerovou“  

Hlasování k č. 26/04/09-13: pro: 15  proti:0  neplatné hlasy:0 

 

 

Usnesení č. 26/04/09-14:  

  „Členská schůze volí za předsedu kontrolní komise klubu pro funkční období od 

1.5.2009 do 30.4.2011 Ing. Lucii Růžičkovou“  

 
Hlasování k č. 26/04/09-14: pro:  13  proti: 1  neplatné hlasy: 1 

(jeden hlas získal Ing. Jan Růžička) 

  

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 činnosti klubu v roce 2009 

Prezident klubu Ing. Petr Souček přednesl dílčí zprávu o činnosti klubu za období leden až 

duben 2009. 
 

7.2. Informace o hospodaření klubu v roce 2009 

 Hospodář klubu Ing. Jana Konečná seznámila členy klubu s hospodařením klubu za první 
měsíce roku (leden – duben 2009) a s finančním hodnocením společenského plesu 2009  

.  

  
7.3. Zooadopce 

 Člen výkonného výboru Ing. Petr Pavlů seznámil přítomné členy s informacemi o 

Zooadopci – zooadopce v pražské Zoo je rok od roku dražší a nyní již bez možnosti 

umístění loga klubu na cedulkách s informacemi o dárcích. Diskuze o pokračování 
zooadopce ze strany klubu. 

 

Z diskuze vyplynulo, že členové klubu souhlasí s ukončením zooadopce v pražské Zoo a 
převedení této aktivity na jiné prospěšné účely – návrhy: Jiřka Součková – Zoo Chleby, 

dětský domov, Jiří Konečný – dětské aktivity (např. dětský den v Kolovratech), Filip Novák 

– centrum Paraple. 
 

 

7.4. Ostatní 

 a) dětský den v Kolovratech 2009 – sobota 30.5.2009 – Petr Souček – sportovní klub je opět 
spoluorganizátorem, pomoc členů klubu s organizací 
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 b) areál koupaliště – Petr Souček - dle informací z místního úřadu by mělo v areálu 

koupaliště vzniknout ještě jedno beach-volejbalové hřiště (celkem 2), plánované otevření 

areálu pro veřejnost v průběhu května 
 

 c) vyúčtování bowlingových akcí (ABL, tréninky) – Jiří Konečný – prosba o častější 

vyúčtování (cca 1x čtvrtletně) – kvůli vyšší finanční náročnosti. Hospodář klubu Jana 

Konečná s tímto návrhem souhlasila. 
  

 

8. Závěr 
Prezident klubu Ing. Petr Souček v 17,05 hod. ukončil členskou schůzi, poděkoval členům za 

účast a popřál všem krásné jaro a úspěšný celý rok 2009 a v něm řadu sportovních úspěchů. 

 

 
 

 

 
 

Zápis provedl:  Ing. Jana Konečná, členka výkonného výboru 

 
 

Zápis ověřili:   JUDr. Jiří Konečný, člen sportovního klubu  

            Stanislav Čečil, člen sportovního klubu 


