
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

pondělí 2. února 2004  20:30 -  22:00 
 
Účast :  

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

Omluven: 
Kvaš Jan, Ing. – pracovně v Ústí nad Labem 

 
Výkonný výbor rozhodl :  

1. Zkusit kontaktovat místní TJ Sokol ohledně pronájmu kurtu na volejbal a 
nohejbal. 

i. ze strany TJ Sokol byla neoficiálně přislíbena možnost 
celosezónního pronájmu antukového kurtu v areálu fotbalového 
hřiště Kolovraty včetně nejnutnějšího zázemí (uzamykatelná 
skříňka na sport. věci, možnost využívání soc. zařízení) 

ii.  tato možnost se týká nohejbalu. Hraní volejbalu je zatím možné 
pouze na travnatém povrchu – o instalaci vysokých kůlů na 
volejbal se jedná. 

iii.  do 15. února znovu kontaktovat Ing. Habarta a zjistí podrobnější 
informace 

iv. po 1. únoru nejspíše vypovíme smlouvu se ZŠ Kolovraty (musíme 
vypovědět do 15.2.). Nezapomenout na vrácení klíčů a vyzvednutí 
dvou skříněk. Případně se zajímat o možnost uzavření smlouvy na 
jednu sezónu (květen - září) na 8 hodin týdně => cenová nabídka 
ZŠ Kolovraty. Zakomponovat možnost získání grantu => 
případně zkrácení sezóny např. (červenec – září). Dopis (výpověď 
ze smlouvy) sestaví Petr Souček. 

v. již nyní se poohlédnout po venkovním antukovém kurtu v okolí. 
Zjistit, jestli jsou hráči ochotni vůbec jezdit za sportem mimo 
Kolovraty.  

2. Letní sezóna 2004 
− Výsledek stanovit na základě jednání s TJ Sokol Kolovraty a ZŠ 

Kolovraty 
3. Volejbalový turnaj v Kol. tělocvičně 14. února 2004 

− Jana Součková sestaví volejbalové družstvo 
4. Bankovní účet 

− účet POSTKONTO byl zrušen dne 20. ledna 2004 a peníze převedeny na 
nově vytvořený účet u Reiffesenbank. 

5.  Klubová  trička – dresy  
− zjistíme podmínky výroby nových triček (dodavatel, cena, logo, velikost, 

počet) => výběr firmy je nadále otevřený 



− logo klubu ve formátu CorelDraw je ve výrobě (u Jaroslavy Lottesové) 
− Logo klubu 

i. Logo klubu bylo vybráno tmavě modré s černým písmem (vpravo 
nahoře v souboru „logo_dres-vse.pdf“ 

ii.  Jaroslavě Lottesové zaslat prosbu o zhotovení finální podoby 
našeho loga. 

iii.  Za zhotovení loga bude Jaroslavě Lottesové umožněna zdarma 
účast na volejbalových trénincích (neděle 18:00 – 20:00) 
v rozsahu 10 účastí.   

6. Daňové úlevy 
− daňové základy v letech 2001: 800,- Kč, 2002: 2 100,- Kč, 2003: cca. 11 

000,- Kč => 31% z 13 900,- Kč (tyto peníze musíme využít na hlavní 
neziskovou! činnost klubu) = 4 309,- Kč (vyúčtovat do konce roku 2004 
– nejspíše jako měsíc zdarma v tělocvičně pro členy klubu, případně 
využít platbu za loňskou letní sezónu [roky 2001, 2002]).  

7. Účetní závěrka za rok 2003 
− Odevzdat na PTÚ nejpozději do 15.3.2004 

8.  Tělocvična – zdarma 
− Předběžný návrh je bezplatné užívání tělocvičny řádnými členy klubu po 

dobu jednoho měsíce – definitivní rozhodnutí bude upřesněno po 
zajištění letní sezóny 2004 a případném nákupu klubových triček. 

9.  Finanční kompenzace členů výkonného výboru 
−  úzce souvisí s kompetencemi jednotlivých členů výkonného výboru 
− zamyslet se nad způsobem kompenzace vedoucím družstev (volejbal, 

nohejbal) za telefonní služby 
− bod je nadále v řešení 

10.  Redakční uzávěrky Kol. měsíčníku a Kol. zpravodaje. 
− Termíny uzávěrek Kol. zpravodaje  

• 5.3.2004 
• 1.6.2004 
• 10.9.2004 
• 26.11.2004  

11. Další schůze výkonného výboru bude v pondělí 1. března 2004 od 20:30 
 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 2. února 2004 


