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Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu  

MAESTRO CLUB Kolovraty  

ze dne 19.04.2015 

 

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

 17        16,25 hod    

        

    

 

Počet členů klubu ke dni 19.4.2015:     63  

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. 19/4/15-1: 

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

výkonného výboru“ 

 Hlasování:     pro: 16  proti:0 zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 19/4/15-2: 

 „Členská schůze volí dva ověřovatele zápisu z členské schůze: Jana Buriana a Jiřího Dlouhého, 

členy klubu.“ 

  Hlasování:       pro: 16      proti:0       zdržel se: 0 

  
 Usnesení č. 19/4/15-3: 

 „Členská schůze ukládá zapisovateli zpracovat zápis a předat jej ověřovatelům k ověření 

v termínu do 26.4.2015.“  

 Hlasování:    pro:  16    proti: 0 zdržel se: 0 

  
 Usnesení č. 19/4/15-4: 

 „Členská schůze ukládá ověřovatelům ověřit zápis a předat jej prezidentovi sportovního klubu 

v termínu do 10.5.2015.“  

 Hlasování :  pro:16    proti: 0 zdržel se: 0 

  

    

2. Výroční zpráva o činnosti sportovního klubu za rok 2014 a průběžná zpráva za 1Q/2015 

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

klubu za rok 2014 a průběžnou zprávu o činnosti klubu v 1Q/2015. V přednesené zprávě 

připomněl sportovní i společenské akce, které klub organizoval a kterých se účastnil, 
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upozornil na úspěchy našich hráčů na sportovních bojištích, informoval o návštěvnosti 

našich webových stránek a na závěr popřál členům krásné jaro. 

 

  

 
 Usnesení č. 19/4/15-5: 

  „Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti sportovního klubu za rok 2014.“  

 Hlasování:  pro: 17     proti: 0 zdržel se: 0 

  

3. Zpráva o činnosti kontrolní komise 

Předsedkyně kontrolní komise Lucka Růžičková přednesla zprávu o činnosti kontrolní komise 

za období prosinec 2014-duben 2015 (včetně kontroly usnesení z minulé členské schůze).  

Kontrolní komise neshledala v činnosti klubu žádné nedostatky. Viceprezident klubu Ing.Petr 

Pavlů přednesl zprávu o kontrole plnění plánu činnosti na rok 2014 a členka výkonného 

výboru Ing. Jana Konečná přednesla zprávu o hospodaření za rok 2014 (včetně účetní závěrky 

za rok 2014). 

 
 Usnesení č. 19/4/15-6:  

 “Členská schůze schvaluje předloženou zprávu o činnosti kontrolní komise za období prosinec 

2014-duben 2015 včetně kontroly usnesení z minulé členské schůze, zprávy o hospodaření klubu 

za rok 2014 (účetní závěrky) a zprávy o plnění plánu činnosti na rok 2014 bez připomínek.“  

 Hlasování :   pro: 17     proti: 0 zdržel se: 0 

  

  

4. 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 

2011, 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. 19/4/15-7: 

 „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 2015. 

 Toto usnesení o zrušení členství se týká členů:     

jméno rok narozeni 

Koman  Robert     1971  

Koudela  Martin  1972   

Odvárko  Daniel  1995  

Zelenková Jitka 1981  
  

        

 Hlasování : pro:  17     proti: 0 zdržel se: 0 
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5. Schválení návrhu novelizovaných stanov klubu (dle nového Občanského zákoníku) 

Prezident sportovního klubu Ing. Petr Souček a člen výkonného výboru Kamil Konečný seznámili 

členy s návrhem novelizovaných stanov klubu. Stanovy musí klub novelizovat, aby je uvedl v soulad 

s novým Občanským zákoníkem a následně se registroval u Rejstříkového soudu. 
 

Diskuze k bodu: JUDr. Jiří Konečný – shrnutí nového Občanského zákoníku 

Ing. Jan Růžička – dotaz na možnost zastupování na členských schůzích 

(odpověď výkonného výboru – zastupování dle Občanského zákoníku není 

možné) 

Matouš Vazač  - dotaz na rozdíl mezi zapsaným spolkem a spolkem 

(odpověď výkonného výboru – dle nového Občanského zákoníku budou již 

jen zapsané spolky) 
 

Usnesení č. 19/4/15-8: 

„Členská schůze schvaluje znění předložených novelizovaných stanov klubu bez připomínek a 

ukládá prezidentovi klubu, aby klub a nové stanovy registroval u rejstříkového soudu do 

31.5.2015“.“  

Hlasování : pro:   17    proti: 0 zdržel se  0 

 

 

6. Volba členů a předsedy kontrolní komise klubu 

Na základě skutečnosti, že funkční období pro členství v kontrolní komisi končí 30.4.2015, je 

nutné na této členské schůzi zvolit nové členy kontrolní komise a také jejího předsedy 

s funkčním obdobím od 1.5.2015 do 30.4.2017.  

 

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. 19/4/15-9: 

 „Členská schůze volí na základě návrhu výkonného výboru pro volbu členů výkonného 

výboru volební komisi ve složení Jiří Konečný, Jiřina Součková a Šárka Kořínková. “  

Hlasování : pro:  17      proti: 0 zdržel se:    0 

 

Při volbě členů kontrolní komise bylo vydáno 17 lístků, odevzdáno 17lístků, všechny byly 

platné. 
 

Usnesení č. 19/4/15-10: 

 „Členská schůze volí členem kontrolní komise pro funkční období od  

      1.5.2015 do 30.4.2017 Markétu Fillerovou .“ 

 Hlasování : pro:  16 

  

 Usnesení č. 19/4/15-11: 

  Členská schůze volí členem kontrolní komise pro funkční období od  

      1.5.2015 do 30.4.2017 Lucii Růžičkovou .“ 

  Hlasování : pro 16 

 

 Usnesení č. 19/4/15-12: 

  „Členská schůze volí členem kontrolní komise pro funkční období od  

      1.5.2015 do 30.4.2017 Jana Růžičku. “ 

Hlasování : pro  17 
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Jeden hlas získal Jiří Dlouhý a jeden hlas Jan Burian – nebyli zvoleni. 

 

Při volbě předsedy kontrolní komise bylo vydáno  17 lístků, odevzdáno 17 lístků, všechny 

byly platné. 

 
Usnesení č. 19/4/15-13: 

  „Členská schůze volí předsedou kontrolní komise pro funkční období od 1.5.2015 do 

30.4.2017 Jana Růžičku“ 

Hlasování : pro:    16 

 

 

Jeden hlas získala Lucie Růžičková – nebyla zvolena. 
 

 

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. 

 

a) Informace o hospodaření klubu v roce 2015 -  Hospodář klubu Ing. Jana Konečná 

seznámila členy klubu s hospodařením klubu za první měsíce roku (leden – duben 2015), 

zejména s finančním hodnocením společenského plesu   
 

b) Informace o připravovaných akcích klubu – členové výkonného výboru informovali 

přítomné členy o nejbližších akcích klubu (Jana Konečná – o volejbalovém turnaji GK - 

sobota  30.5.2015, Jana Konečná - o pochodu rozmrzlého kapříka - sobota 13.6.2015) 

 

 

8. Diskuze 

V bodě „diskuze“ mohou členové klubu diskutovat o záležitostech klubu. 

 

Do diskuze se žádný z přítomných členů klubu nepřihlásil. 

 

 

 

9. Závěr 

Prezident klubu Ing. Petr Souček v 17,15 hod. ukončil členskou schůzi, poděkoval členům za 

účast a popřál všem krásný rok a v něm řadu sportovních úspěchů. 

 

 

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

 

 

Zápis ověřili:  

 

Jan Burian, člen sportovního klubu   ……………………………… 

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

 

 

  


