
Zápis ze schůze výkonného výboru 
MAESTRO CLUBU Kolovraty

Účast : 
Kvaš Jan, Ing.
Souček Petr, Ing.

Omluven : 
Filler Vratislav, Ing. – ???
Součková Jana, Bc. – podniková oslava

Program:
1. Zakoupení míčů na volejbal – 1 míč zakoupen 21.9.2002 za 650,-Kč (2. míč zaplacen z tržby

na nohejbalovém turnaji)
2. Problematika zamluvení haly na halovou sezónu 2002/2003

 Začátek sezóny od 1.10.2002 – platba se provádí po měsících (říjen 1.10., listopad 5.11.)
3. Podání přihlášky do konkurzního řízení programu „Sportuj s námi“ na rok 2002

 Přiznána dotace 5000,- Kč, která nám byla poukázána na účet dne 7.10.2002
4. Vyhodnocení letní sezóny

 Zazimování kurtu – proběhlo dne 13.10.2002. Kvůli špatnému počasí se odložil dosyp
antuky na exponovaná místa. Bylo proveden jen zatížení umělých čar.

5. Volejbalový turnaj smíšených šestičlenných družstev
 Proběhl dne 26.10.2002
 Finanční vyhodnocení (příjmy : startovné 3600,- , náklady : pronájem tělocvičny 2520,-

Kč, pohár, diplomy 343,-Kč, nealko voda pro hráče 211,20Kč) – zisk 525,80Kč
 Připomínky do budoucna – zvýšit startovné, přesněji vypočítat čas potřebný k odehrání 1

zápasu, zlepšit organizaci (zajištění osob do občerstvení, ROZHODČÍ – pokusit se
domluvit s ČSRS)

6. Výroční členské schůze MaestroClubu 
 Termín stanoven na sobotu 23.11.2002 od 17:30 v restauraci Kolovratská Rychta
 Pro přítomné bude zajištěno občerstvení, které zaplatí klub – Maestro menu (večeře,

nápoj)
 V restauraci zajistit užší jídelníček (Litovelský řízek, Kuře v bramboráku, Krůtí kapsa,

Kolovratský guláš)
 Pozvat zástupce sportovních klubů v Kolovratech (TJ Sokol, Sport Kolovraty),

provozovatele tělocvičny (Kociánová), provozovatele sport. areálu Parkán (Bednář –
ředitel ZŠ) a zástupce MÚ (starosta).

 Program schůze – finanční zpráva, hodnocení letní sezóny (letní voda, nohejbalové a
volejbalové turnaje), zamyšlení nad letní sezónou 2003 (zda kurt „Parkán“ nebo hledat
jiné řešení), plánované využití tělocvičny v roce 2003, volba výkonného výboru,
občerstvení, diskuse, vstup nových členů (Suchánek, Suchánková), rozpočet na rok 2003

 Materiály na schůzi
a. Finanční zpráva – zajistí Jana Součková
b. Výroční zpráva (hodnocení sezóny, …) – zajistí Jan Kvaš s Vráťou Fillerem
c. Pozvánky pro organizace – zajistí Vráťa Filler (stačí 10ks). SPĚCHÁ

 Volba výkonného výboru
a. Na prezidenta bude opět kandidovat Jan Kvaš
b. Na víceprezidenta bude opět kandidovat Petr Souček
c. Na pokladní bude kandidovat Jana Součková
d. Na kronikáře bude kandidovat ??? (Vráťa Filler x Jaroslav Reichl)

7. Setkání zástupců Maestroklubu a ZŠ Kolovraty
 Termín stanoven na pondělí 11.11.2002
 Věci k projednání : oznámení o zazimování kurtu, plánované využívání kurtu v příští

sezóně, předběžná cena za pronájem kurtu v roce 2003, zhodnocení sezóny, vrácení klíčů
8. Geos rally 2002



 Akce proběhla 12.10.2002. Informace o umístění posádek viz. http://www.geos.cz 
9. Účetní SW

 S platností od 1.1.2004 bude zrušeno jednoduché účetnictví. Budeme muset přejít na
podvojné a tím pádem zakoupit (případně se poohlédnout na Internetu po nějakém
freeware, nebo se zeptat na PTÚ) nějaký účetní program. 

10. Výše členský příspěvků na rok 2003
 Byla stanovena na 50,-Kč na člena klubu

11. Finanční situace klubu
 Běžný účet u České pošty – zůstatek k 31.10.2002 činí 27 238,34 Kč
 Pokladna – zůstatek k 8.11.2002 činí 6 067,90 Kč
 Pozn. během týdne od 11. – 18.11. bude vybráno za předplatné na listopad cca. 5000,- Kč

Zapsal : Ing. Petr Souček
V Praze dne 8.11.2002


