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Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu  

MAESTRO CLUB Kolovraty  

ze dne 4.12.2011 
 

Účast:      počet členů:  16    v čase:  15,00 hod           

 17     15,30 hod    
 18       16,05 hod 

     

     

 
Počet členů klubu ke dni 4.12.2011:         70  

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 15,00 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. 04/12/11-1: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze zapisovatelem Ing. Janu 

Konečnou, členku výkonného výboru“   

 Hlasování k č. 04/12/11-1: pro:  16    proti:0 zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 04/12/11-2: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze dva ověřovatele zápisu: 

Jiřího Dlouhého a Karla Měřínského. 

 Hlasování k č. 04/12/11-2: pro: 16      proti: 0 zdržel se: 0 

  
 Usnesení č. 04/12/11-3: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 

ověřovatelům k ověření v termínu do 18.12.2011.“  

 Hlasování k č. 04/12/11-3: pro: 16    proti: 0 zdržel se: 0 

  

 
 Usnesení č. 04/12/11-4: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej prezidentovi 

sportovního klubu v termínu do 23.12.2011.“  

 Hlasování k č. 04/12/11-4: pro: 16    proti: 0 zdržel se: 0 

  
    

2. Zpráva o činnosti sportovního klubu za období duben – listopad 2011 

 Prezident klubu Ing. Petr Souček, Ph.D. přednesl dílčí zprávu o činnosti sportovního klubu 
za období duben – listopad 2011. V přednesené zprávě připomněl sportovní i společenské 

akce, které klub organizoval a kterých se účastnil, akce k 10.výročí vzniku klubu, upozornil 

na úspěchy našich hráčů na sportovních bojištích, informoval o návštěvnosti našich 

webových stránek a na závěr popřál členům krásné vánoční svátky. 
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Usnesení č. 04/12/11-5: „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti klubu za období 

duben-listopad 2011 bez připomínek.“ 

 Hlasování k č. 04/12/11-5: pro:  16    proti: 0 zdržel se: 0 

  

3. Zpráva o činnosti kontrolní komise za období duben – listopad 2011 

Členka kontrolní komise Markéta Fillerová přednesla zprávu o činnosti kontrolní komise za 
období květen - listopad 2011 (včetně kontroly usnesení z minulé členské schůze).  Kontrolní 

komise neshledala v činnosti klubu žádné nedostatky. Členka výkonného výboru Ing. Pavla 

Jindráková přednesla zprávu o kontrole plnění plánu činnosti na rok 2011 a členka výkonného 
výboru Ing. Jana Konečná přednesla dílčí zprávu o hospodaření za rok 2011. 

 
Usnesení č. 04/12/11-6: “Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti kontrolní komise za 

období květen-listopad 2011 včetně kontroly usnesení z minulé členské schůze, dílčí zprávy o 

hospodaření klubu v roce 2011 a dílčí zprávy o plnění plánu činnosti na rok 2011 bez připomínek.“  
 Hlasování k č. 04/12/11-6: pro: 17    proti: 0 zdržel se: 0 

  

  

4. Projednání a schválení plánu činnosti na rok 2012 
Viceprezident klubu Ing. Petr Pavlů, CSc. přednesl plán činnosti na rok 2012.  

 
Usnesení č. 04/12/11-7: „Členská schůze schvaluje plán činnosti na rok 2012 bez připomínek.“ 

 Hlasování k č. 04/12/11-7: pro:  17    proti: 0 zdržel se: 0 

  

5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2012 

Hospodář sportovního klubu Ing. Jana Konečná přednesla návrh rozpočtu na rok 2012 a 

v jeho rámci také přednesla návrh výkonného výboru na výši členských příspěvků na rok 

2012.  
 
Usnesení č. 04/12/11-8: „Členská schůze na základě návrhu výkonného výboru schvaluje výši 

členských příspěvků na rok 2012 na úrovni 300,- Kč, bez připomínek“ 

Hlasování k č. 04/12/11-8: pro: 18    proti: 0 zdržel se: 0 

  

Usnesení č. 04/12/11-9: „Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012 bez připomínek.“ 

 Hlasování k č. 04/12/11-9: pro: 18    proti: 0 zdržel se: 0 

 

  

6. 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. Pozvání na nejbližší klubové akce – hospodářka klubu Jana Konečná pozvala 

přítomné na nejbližší akce klubu (vánoční besídka, nohejbalový vánoční turnaj, 
pochod zmrzlého kapříka) 

b. Spolupráce s centrem Paraple – hospodářka klubu Jana Konečná informovala 

přítomné členy o připravované spolupráci s centrem Paraple – náš sportovní klub by 

opět rád přispěl finančním příspěvkem na činnost tohoto centra. Poprosili jsme proto 
členy klubu, aby své příspěvky zasílali na účet klubu, poté budou finanční prostředky 

hromadně odeslány centru Paraple. 
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7. Závěr 
Prezident klubu Ing. Petr Souček v 16,15 hod. ukončil členskou schůzi, poděkoval členům za 

účast a popřál všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2012 a v něm řadu sportovních 

úspěchů. 

 
 

 

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

 

Zápis ověřili:  

 
Karel Měřínský, člen sportovního klubu   .……………………………………… 

Jiří Dlouhý, člen sportovního klubu ………………………………………… 


