
Zápis ze schůze výkonného výboru 
MAESTRO CLUBU Kolovraty

Účast : 
Souček Petr, Ing.
Součková Jana, Bc.
Hrnčíř Jiří, Bc.

Omluven : 
Kvaš Jan, Ing. – Ústí nad Labem

Program:
1. Účetní SW

 Účetní provádí průběžný průzkum nalezeného SW
2. Akce „Běh mezi stromy“

 Na zaslaný dopis přišla od Kolovratského Infocentra odpověď s vyjádřením omluvy za
špatnou organizaci této akce. Jinak akce proběhla v sobotu 26.4.2003 bez naší účasti!

3. Informace všem členům klubu
 Jiří Hrnčíř zajistí článek „Nábor členů“ do 20.5.2003

4. Další schůze výkonného výboru
 Termín v pondělí 2.6.2003 v 18:45 

5. Výroční schůze Maestroclubu Kolovraty
 Výroční zprávu za rok 2002 zajistí kronikář Jiří Hrnčíř ml. do 20.5.2003

6. Vodácký sjezd – jarní 
 Termín St. 30.4. – Ne 4.5.2003 
 Účastníci – Jan Kvaš a Tomáš Macháček, Pavel Příhonský a Martin Česák

7. Jarní příprava kurtu 
 Úspěšně provedena v sobotu 19.4.2003 a v pondělí 21.4.2003 v celkové kapacitě 70

hodin.
8. Členské průkazy novým členům

 Zjistit, o koho se jedná – zajistí Petr Souček do 15.5.2003
9. Dodatek č.2 ke smlouvě upravující využívání sportovního areálů „Parkán“

 Schůzka s ředitelem ZŠ p. Bednářem proběhla v úterý 22.4.2003
 Další schůzka je naplánována na úterý 29.4.2003 19:00
 Předmětem dodatku budou následující body

 počet a rozvržení pronajatých hodin
hodiny platné v měsících květen, srpen, září, říjen

Pondělí: 18:00 – 20:00 2,0
Úterý: 18:00 – 20:00 2,0
Středa: 15:00 – 16:00 1,0
Čtvrtek: 7:00 – 8:30 a 17:00 – 18:00 2,5
Pátek: 17:00 – 20:00 3,0
Sobota: 19:00 – 20:00 1,0
Neděle: 16:30 – 20:00 3,5

hodiny platné v měsících červen a červenec
Pondělí: 19:00 – 21:00 2,0
Úterý: 19:00 – 21:00 2,0
Středa: 16:00 – 17:00 1,0
Čtvrtek: 7:00 – 8:30 a 18:00 – 19:00 2,5
Pátek: 18:00 – 21:00 3,0
Sobota: 20:00 – 21:00 1,0
Neděle: 17:30 – 21:00 3,5

 cena za pronájem 15 hodin týdně po dobu celé sezóny 2003 činí dle nového
návrhu p. Bednáře 7 500,-Kč slovy Sedmtisícpětsetkorunčeských. Tato částka
bude splatná jednorázově v hotovosti v pokladně ZŠ Kolovraty do 31.5.2003
oproti vystavení příjmového dokladu.



 Podmínky sjednané v tomto dodatku č.2 jsou platné od 1.5.2003 na dobu
neurčitou

 Výpovědní lhůta
 Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemných dodatků. Tyto dodatky

mohou být sjednány v termínu od 1.1. do 15.2. aktuálního roku s okamžitou
platností. Dodatky sjednané mimo toto období nabývají platnosti až od 1.1.
následujícího roku v případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak.

 Jarní údržba obsahuje odzimování kurtu (odstranění ochrany čar před
vymrznutím, napnutí a zatlučení čar, případné dorovnání kurtu novou antukou,
zaválcování, zasíťování, zakropení, kontrola nářadí) ve výši max. 70
odpracovaných hodin.

 Materiál a nářadí nutné k vykonání jarní údržby zajistí ZŠ Kolovraty.
 Jarní údržba bude provedena před začátkem sezóny v závislosti na počasí a

způsobilosti kurtu.
 Podmínkou provedení jarní údržby Maestro Clubem Kolovraty je řádné

zazimování kurtu, které zajistí ZŠ Kolovraty. Zazimováním kurtu se rozumí –
očištění kurtu od případných nečistot, případný dosyp antuky na exponovaných
místech kurtu, zaválcování, přikrytí čar ochrannými pomůckami.

 Kromě jarní údržby kurtu je Maestro Club Kolovraty ochoten po písemné dohodě
se ZŠ provádět tzv. „vícepráce“, které budou kompenzovány volnými hodinami
nad rámec hodin stanovených v dodatku č.2, případně bezplatným celodenním
pronájmem areálu za účelem pořádání sportovních akcí.

 Provedené „vícepráce“, které byly provedeny dne 19., 21. a 23.4., budou
kompenzovány třemi bezplatnými celodenními pronájmy areálu za účelem
pořádání sportovních akcí. Termíny: sobota 28.6.2003, sobota 23.8.2003 a sobota
30.8.2003.

 Průběžnou údržbu zajistí ZŠ Kolovraty. Jedná se o pravidelnou kontrolu povrchu
kurtu, případně dosypání antuky a její řádné zaválcování.

10. Povinnost odpracovaní určitých brigádnických hodin členy klubu, kteří využívají pronajatý
sportovní areál „Parkán“
 Každý člen je povinen ročně odpracovat min. 10 brigádnických hodin.
 Každý člen má možnost místo těchto hodin zaplatit finanční kompenzaci ve výši 50Kč za

1 neodpracovanou hodinu.
 Sponzorský dar ve výši min. 1000,-Kč ruší povinnost odpracování 10 brigádnických

hodin v daném kalendářním roce.
 Splatnost finanční kompenzace nebo odpracování brigádnických hodin je 15.5.2003 a po

tomto datu při prvním sportovním využití areálu členem klubu. 
11. Vstupné do sportovního areálů nečlenům Maestro Clubu klubu je stanoveno na 25Kč za

hodinu v rámci hodin pronajatých Maestro Clubem Kolovraty.
12. Volejbalový turnaj geodetů

 Nebude pořádán Maestro Clubem Kolovraty
 Místo konání: Kotlářka
 Datum: 22.6.2003
 Možnost účasti týmu Maestro Clubu – složení a přihlášení týmu zajistí Jiří Hrnčíř ml.

Zapsal : Ing. Petr Souček
V Praze dne 28.4.2003


