
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

pondělí 1. března 2004  20:30 -  23:45 
 
Účast :  

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

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 na NOHEJBAL 
v areálu fotbalového hřiště Kolovraty včetně nejnutnějšího zázemí 
(uzamykatelná skříňka na sport. věci, možnost využívání soc. 
zařízení) => předběžná cena za hodinu 200,-Kč. 

ii.  k 15. únoru 2004 jsme vypověděli smlouvu se ZŠ Kolovraty viz. 
dopis „0202/2004/PeS“ ze dne 12.2.2004, který byl zaslán 
13.2.2004 doporučeně poštou. 

iii.  Hráči jsou dle předběžného průzkumu provedeného Janou 
Součkovou ochotni za volejbalem vyjet i mimo Kolovraty 

iv. Kontaktovali jsme pana Libora Šebestu (posta@volejbal-
uhrineves.cz, praha@opz.cz ) ze sdružení TJ Uhříněves 
http://www.volejbal-uhrineves.cz, oddíl volejbalu ohledně 
možnosti pronájmu volejbalových kurtů v letní sezóně 2004:  

Vážená paní Sou čková, 
s ohledem na naše možnosti dvou kurt ů se zázemím, které 
jsme vybudovali v 
minulém roce je v tomto ohledu spolupráce možná. Je dná se o 
Uhřín ěves, místo 
je za fotbalovým h řišt ěm v areálu TJ Uh řín ěves. 
Rozpis trénink ů  budeme zpracovávat na ja ře, sd ělte do té 
doby svoje 
požadavky na hodiny a termíny. 
Jedná se o dv ě hodiny vcelku?, na pronájmu se dohodneme. 
Těším se na naše setkání. 
 
Se sportovním pozdravem 
Libor Šebesta 
předseda oddílu volejbalu 

Další podrobnosti zjistí do 5. dubna 2004 Ing. Jana Součková 
2. Letní sezóna 2004 

− ZŠ Kolovraty získala grant na změnu povrchu antukového hřiště Parkán 
=> bližší informace sdělí Mgr. Bednář 



− NOHEJBAL: plánujeme využití hřiště TJ Sokol Kolovraty (areál 
fotbalového hřiště) 

− VOLEJBAL: plánujeme využití hřiště TJ Uhříněves, volejbalový oddíl 
(areál fotbalového hřiště) 

3. Volejbalový turnaj v Kol. tělocvičně 14. února 2004 
− zúčastnili jsme se, obsadili jsme pěkné 6. místo viz. diplom 

4.  Klubová  trička – dresy  
− Vybrána firma SPORT-KONTAKT http://www.sportkontakt.cz  
− Typ dresu vybrán: volejbalový dres ATTAK + trenýrky, varianta 06 

v modro-bílém provedení viz. dokument 
„zapis_vv2004_03_dres_maestro_navrh.jpg“ 

− Objednat dresy (triko + trenky) s následujícími čísly (trenky bez čísel): 
1 – 12 (případně 1 – 6) podle počtu objednaných dresů 

− Logo MAESTROCLUBU bylo dodáno Jaroslavou Lottesovou ve 
formátech (ai, png, pdf) 

− Termín nákupu (objednávky): po telefonické domluvě s firmou 
SPORT-KONTAKT (zajistí Petr Souček) 

5. 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]).  

6. Účetní závěrka za rok 2003 
− Závěrka provedena, kontaktována členka kontrolní komise Ing. Jarmila 

Kvapilová, dále v řešení 
− Odevzdat na PTÚ nejpozději do 15.3.2004 

7.  Tělocvična – zdarma 
− bezplatné užívání tělocvičny řádnými členy klubu po dobu měsíce 

března 2004 – 7 700,- Kč. 
8.  Finanční kompenzace členů výkonného výboru 

− Jana Součková zjistí možnosti finančního odměňování členů výkonného 
výboru a případné dopady na účetnictví 

− 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 

9.  Redakční uzávěrky Kol. měsíčníku a Kol. zpravodaje. 
− Článek do jarního čísla Kol. zpravodaje zajistí Jana Součková 
− Termíny uzávěrek Kol. zpravodaje  

• 5.3.2004 
• 1.6.2004 
• 10.9.2004 
• 26.11.2004  

10.  Internetové stránky našeho klubu 



− zjistit možnosti zakoupení domény http://www.maestroclub.cz 
s případným webhostingem  

− v současné době byl na serveru www.sweb.cz zrušen ftp:// přístup 
k aktualizaci webových stránek 

− zajistí Petr Souček 
11.  Výroční schůze  

− předběžný plánovaný termín schůze je sobota 1. května 2004 na 
Kolovratské Rychtě 

− Program schůze stanovíme na příští schůzi (po demisi Ing. Jana Kvaše 
na prezidenta klubu bude nutné zvolit nový výkonný výbor) 

12. Další schůze výkonného výboru bude v pondělí 5. dubna 2004 od 20:30 
 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 1. března 2004 


