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Zápis z mimořádné členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu  

MAESTRO CLUB Kolovraty  

ze dne 10.9.2015 

 

Účast:   počet členů: 18     v čase: 20,05 hod           

     

        

    

 

Počet členů klubu ke dni 10.9.2015:     58  

Kvórum (15% všech členů):               9 

 

Schůze byla po celou dobu usnášeníschopná. 

   

Průběh schůze: 

1. Zahájení  
1.1. Zahájení a řízení členské schůze 

Mimořádnou 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 20,05 hod. Pozdravil všechny přítomné a popřál jim příjemný večer. 

Členská schůze byla prohlášena za usnášeníschopnou. Mimořádnou členskou schůzi svolal 

výkonný výbor na základě požadavku Městského soudu v Praze na úpravu článku II.4 

stanov klubu. 

 

1.2. Volba zapisovatele a ověřovatele 

Na základě návrhu výkonného výboru přijala členská schůze tato usnesení: 

  
 Usnesení č. 10/9/2015-1: 

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

výkonného výboru“ 

 Hlasování:        pro: 18     proti: 0      zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 10/9/2015-2: 

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

členy klubu.“ 

  Hlasování:       pro:  18     proti:   0     zdržel se : 0 

  
 Usnesení č. 10/9/2015-3: 

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

v termínu do 11.9.2015.“  

 Hlasování:       pro:    18    proti:  0     zdržel se:0 

  
 Usnesení č. 10/9/2015-4: 

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

v termínu do 13.9.2015.“  

 Hlasování :      pro:  18     proti:  0    zdržel se: 0 
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2. Schválení návrhu novelizovaných stanov klubu (na základě požadavku Městského soudu 

v Praze na úpravu čl. II.4 stanov) 

 

Prezident sportovního klubu Ing. Petr Souček seznámil členy s návrhem novelizovaného článku II.4  

stanov klubu ohledně vedlejší hospodářské činnosti. Tento článek je nutný upravit na základě 

požadavku Městského soudu v Praze. 
 

Usnesení č. 10/9/2015-5: 

„Členská schůze schvaluje znění předložených novelizovaných stanov klubu bez připomínek 

(konkrétně článek II.4 stanov) a ukládá prezidentovi klubu, aby klub a nové stanovy registroval 

u rejstříkového soudu do 31.10.2015“.“  

Hlasování :    pro: 18       proti:   0    zdržel se: 0   

 

 

 

 

 

3. Závěr 

Prezident klubu Ing. Petr Souček v 20,30 hod. ukončil členskou schůzi, poděkoval členům za 

účast a popřál všem krásný zbytek roku 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 ………………………………. 
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