
 

 

 

             MAESTRO CLUB Kolovraty z.s. 
                           Občanské sdružení – sportovní klub        

 
 

 

                                               IČO : 265 25 721, DIČ: CZ26525721 

                                        Rč ČSTV: 311 00 90    :     Rč ČSRS: 911 

 

 

Strana č.1/3  M:\SOUCEK_PETR\2015\CS-zima-2015\web\15_CS_03_zapis.docx 

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   
 

 

Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu  

MAESTRO CLUB Kolovraty  

ze dne 12.12.2015 

 

Účast:      počet členů: 10     v čase:  16,15  hod           

      hod    

       hod 

     

    

 

Počet členů klubu ke dni 12.12.2015:     61  

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 , 

Ph.D. v 16,15 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. 12/12/15-1: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze zapisovatelem Ing. Janu 

Konečnou, členku výkonného výboru“   

 Hlasování k č. 12/12/15-1: pro: 10    proti:0 zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 12/12/15-2: „Členská schůze volí pro zápis z členské schůze dva ověřovatele zápisu: 

Jiřího Dlouhého a RNDr. Marcelu Borgesovou. 

 Hlasování k č. 12/12/15-2: pro:10     proti: 0 zdržel se: 0 

  
 Usnesení č. 12/12/15-3: „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej 

ověřovatelům k ověření v termínu do 19.12.2015.“  

 Hlasování k č. 12/12/15-3: pro: 10    proti: 0 zdržel se: 0 

  

 
 Usnesení č. 12/12/15-4: „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej prezidentovi 

sportovního klubu v termínu do 26.12.2015.“  

 Hlasování k č. 12/12/15-4: pro: 10     proti: 0 zdržel se: 0 

  

    

2. Zpráva o činnosti sportovního klubu za období květen – listopad 2015 

 Prezident klubu Ing. Petr Souček, Ph.D. přednesl dílčí zprávu o činnosti sportovního klubu 

za období květen – listopad 2015, včetně kontroly plnění plánu činnosti na rok 2015. 

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. 
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Usnesení č. 12/12/15-5: „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti klubu za období 

květen – listopad 2015 včetně kontroly plnění plánu činnosti na rok 2015 bez připomínek.“ 

 Hlasování k č. 12/12/15-5: pro: 10   proti: 0 zdržel se: 0 

  

3. Zpráva o činnosti kontrolní komise za období květen – listopad 2015 

Členka kontrolní komise Markéta Fillerová přednesla zprávu o činnosti kontrolní komise za 

období květen – listopad 2015 (včetně kontroly usnesení z minulé členské schůze).  Kontrolní 

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

Konečná přednesla dílčí zprávu o hospodaření za rok 2015. 

 
Usnesení č. 12/12/15-6: “Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti kontrolní komise za 

období květen – listopad 2015 včetně kontroly usnesení z minulé členské schůze a dílčí zprávy o 

hospodaření klubu v roce 2015 bez připomínek.“  

 Hlasování k č. 12/12/15-6: pro:  10   proti: 0 zdržel se: 0 

  

  

4. Projednání a schválení plánu činnosti na rok 2016 

Člen výkonného výboru Ing. Petr Pavlů přednesl plán činnosti na rok 2016.  

 

Diskuze k bodu: Návrhy na charitativní činnosti (místo spolupráce s Centrem Paraple) – 

Ing. Šárka Kořínková – projekt Můj nový život (pomoc pro onkologicky nemocné děti) – 

viz http://www.projektmujnovyzivot.cz/, Ing. Vratislav Filler – asistence vozíčkářů 

 
Usnesení č. 12/12/15-7: „Členská schůze schvaluje plán činnosti na rok 2016 bez připomínek.“ 

 Hlasování k č. 12/12/15-7: pro: 10     proti: 0 zdržel se: 0 

  

5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 

Hospodář sportovního klubu Ing. Jana Konečná přednesla návrh rozpočtu na rok 2016 a 

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

2016 (ve stejné výši jako v roce 2015, tj. ve výši 500 Kč na člena) 

 
Usnesení č. 12/12/15-8: „Členská schůze na základě návrhu výkonného výboru schvaluje výši 

členských příspěvků na rok 2016 na úrovni 500,- Kč, bez připomínek“ 

Hlasování k č. 12/12/15-8: pro: 10   proti: 0    zdržel se: 0   

  

Usnesení č. 12/12/15-9: „Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 bez připomínek.“ 

 Hlasování k č. 12/12/15-9: pro: 10   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 Ing. Jana Konečná pozvala 

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

společenský ples) 

b) Informace o zápisu do spolkového rejstříku – prezident klubu Ing. Petr Souček 

seznámil členy s průběhem zápisu klubu do spolkového rejstříku a o změnách 

v živnostenském rejstříku. 

c) Diskuze – Společenský ples 

http://www.projektmujnovyzivot.cz/
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i. Markéta Fillerová – nabídka firmy Lolita pod Lípou 

www.lolitapodlipou.cz jako partnera plesu – nabídku využijeme 

ii. Vratislav Filler – pochvala loňské hudby (mělnický Dance band) 

iii. Vratislav Filler – zkusit zvážit možnost na zajištění noční dopravy 

účastníků plesu (např. na zastávku Nádraží Uhříněves, odkud vyjíždí 

noční autobus č. 506 směr Háje, Strašnická) – výkonný výbor se pokusí 

zjistit možnosti a cenovou dostupnost noční dopravy 

 

 

7. 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 2016 a zároveň zahájil vánoční 

besídku pro členy klubu. 

 

 

 

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

 

 

Zápis ověřili:  

 

RNDr. Marcela Borgesová, členka sportovního klubu.……………………………… 

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


