
Zápis ze schůze výkonného výboru 
MAESTRO CLUBU Kolovraty

Účast : 
Kvaš Jan, Ing.
Souček Petr, Ing.
Součková Jana, Bc.

Omluven : 
Filler Vratislav, Ing. - cesta na zasedání EUREF

Program:
1. Zřízení služby "ČSOB Phone 24" k Postkontu. Možnost zjišťování zůstatku budou mít všichni

členové výkonného výboru (Kvaš, Souček, Součková, Filler). Zřízení služby je zdarma.
Prvních 5 zjištění v měsíci je zdarma, každé další zjištění je zpoplatňováno sazbou 10Kč.

2. Zakoupení volejbalové/nohejbalové sítě. Síť bude používána výhradně pro účely MC
Kolovraty. Síť zakoupí Petr Souček v ceně do 1000Kč.

3. Zjištění využití antukového kurtu v měsících červenec a srpen. Všichni aktivní členové klubu
oznámí hodiny, ve kterých budou chtít kurt využívat v prázdninových měsících. Případně
oznámí zda-li budou chtít využívat i hodiny, které budou případně uvolněny ostatními členy
klubu. Nevyužité hodiny budou nabídnuty k veřejnému pronájmu škole za úplatu
20Kč/hodinu. Oznámení členům klubu zajistí Jana Součková.

4. Zvýhodněná sazba 30Kč za pronájem kurtu členům MC Kolovraty platí pouze v dopoledních
hodinách. V ostatních hodinách platí MC Kolovraty 70Kč. Výše uvedené vyplývá z
připravovaného dodatku ke smlouvě mezi ZŠ Kolovraty a MC Kolovraty. Za tyto hodiny
zaplatí uvedenou částku 70Kč škole MC Kolovraty. Členové MC Kolovraty zaplatí taxu za
hodinu v pokladně klubu dle sazebníku, který byl schválen na VČS dne 24.4.2002.

5. Podle smlouvy mezi ZŠ Kolovraty a MC Kolovraty vyplývá, že veškeré rezervované hodiny v
měsících červen - červenec se posouvají o hodinu. Na prosbu ředitele ZŠ se posun netýká
hodin v úterý a ve středu.

6. Pravidelná měsíční údržba kurtu se bude konat v sobotu 15.6.2002 v 8:30 na tenisovém kurtu
v Kolovratech. Předpokládaný konec v 13:00. Se správcem areálu projedná Jana Součková.

7. Ing. Kvaš projedná s ředitelem ZŠ dodatek ke smlouvě, ve kterém nám bude umožněno v 15
garantovaných hodinách kurt využívat společně s nečleny klubu (smíšená družstva). V
případě sepsání tohoto dodatku bude vypracován dodatek k sazebníku MC Kolovraty, který je
navržen takto : "Poplatek nečlenů je stanoven na dvojnásoben sazby člena klubu tzn. v
případě 2 hráčů - 30Kč, v případě více hráčů 20Kč." a nabude platnosti dnem podepsání
případného dodatku. Návrh dodatku je přílohou zápisu.

8. Pokladní klubu prověří možnost podání přihlášky do konkurzního řízení na realizaci
programu "Sportuj s námi" na naší akci "Letní voda 2002". Případně zajistí. 

9. Výše příspěvků na vodu byla stanovena ve výši : 2800 Kč pro nečleny a 2240 Kč pro členy
Maestro (20% sleva)

10. Ve středu 19.6.2002 od 19:00 do 20:00 proběhne přátelské volejbalové utkání mezi MC
Kolovraty a studenty 2. ročníku GK na antukovém hřišti v Kolovratech. Nominaci a kapitána
týmu za MC Kolovraty určí kapitán volejbalového družstva. Soupeře o času a místě konání
informuje Vratislav Filler. 

11. Žádost o zřízení bankovního konta byla kladně vyřízena a číslo účtu našeho sportovního
klubu je 177363405 / 0300. Byla vyřízena též žádost o vydání MAXkarty. 

12. Výkonný výbor se dohodl na následujícím motivačním prvku pro členy klubu k získání
sponzorských darů. Člen MC Kolovraty, který zajistí sponzorský dar, má právo na volné
hodiny v tělovýchovných zařízeních pronajatých MC Kolovraty, a to v hodnotě 10% z výše
sponzorského daru. Tento bod nabývá účinnosti dnem 3.6.2002.

13. Ochrana osobních dat - akce probíhá.

Zapsal : Ing. Petr Souček
V Praze dne 3.6.2002


