
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

Pátek 2.12.2005  19:00 – 21:30 
 
Účast :  

Souček Petr, Ing. 
Konečná Jana, Ing. 
Majer Petr 
 

Omluven: 
Ilčenková Radana (služební cesta mimo Prahu) 

 Musil Jaroslav (služební cesta mimo Prahu) 
 
Hosté:  

Konečný Jiří, JUDr.  
 

Výkonný výbor rozhodl :  

Průběžné – trvalé úkoly:  

Nové úkoly:  

1. SMĚRNICE sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“ upravující pravidla pro hrazení 
finančních závazků členů sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“ 

− Projednání připomínek členů ke směrnici a schválení finálního návrhu, který bude předkládán 
na členské schůzi  

− Vystavení na webové stránky klubu zajistí Petr Souček, termín: 15.12.2005 
− Úkol trvá 

2. METODICKÝ POKYN výkonného výboru sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“ k 
nakládání s finančními zdroji sportovního klubu. 

− Výkonný výbor projednal a schválil tento metodický pokyn VV 
− Seznámení s členkou základnou provede na členské schůzi 
− Vystavení na webové stránky klubu zajistí Petr Souček, termín: 15.12.2005 
− Úkol trvá 

3. Rozpočet sportovního klubu na rok 2006 
− Výkonný výbor projednal a schválil finální podobu návrhu rozpočtu, který bude předkládán 

na členské schůzi 
− V rámci rozpočtu byl schválen návrh na mimořádné odměny členům klubu, který bude 

předkládán na členské schůzi viz tabulka 
Ing. Petr Souček, prezident klubu, vedoucí nohejbalového oddílu 1500,-Kč 
Ing. Jana Konečná, hospodář klubu, vedoucí volejbalového oddílu 1800,-Kč 
Petr Majer, viceprezident klubu 1000,-Kč 
Radana Ilčenková, člen výkonného výboru 1000,-Kč 
Jaroslav Musil, člen výkonného výboru 1000,-Kč 
Kamil Konečný, předseda kontrolní komise, vedoucí bowlingového oddílu 660,-Kč 
Mgr. Lucie Musilová, člen kontrolní komise 300,-Kč 
Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., člen kontrolní komise 300,-Kč 

− V rámci rozpočtu byl schválen návrh na výši členských příspěvků (180,-Kč), který bude 
předkládán na členské schůzi 

− Úkol splněn 
4. Členská schůze 3.12.2006 

− Příprava a finalizace podkladů na členskou schůzi (návrh usnesení atd.) 
− Úkol trvá 

5. Přijímání nových členů 
− Do klubu byli na dnešní schůzi VV přijati:  

i. Martínek Pavel 



− Manipulační poplatek ve výši 100,-Kč za výrobu členského průkazu bude pro nově přijaté 
členy vybírám společně s členskými příspěvky na rok 2006.  

− Nově přijaté členy musíme doplnit:  
i. do seznamu na webové stránky, zajistí Petr Souček, termín: 10.12.2005 

ii.  do členské základy, zajistí Jana Konečná, termín: 10.12.2005 
− Nově přijatým členům zaslat email s informacemi (gratulace, informace, …) 
− Úkol trvá 

6. Ukončení členství na vlastní žádost dle stanov článku III.5 A) 
− Z klubu na vlastní žádost vystoupili (den ukončení členství tzn. datum přijetí odhlášky 

z klubu je uveden v hranatých závorkách):  
i. Eva Hrnčířová (rok nar.  1981), [30.11.2005] 

ii.  František Hruška (rok nar.  1980) , [30.11.2005] 
iii.  Šárka Keselicová (rok nar.  1969) , [30.11.2005] 
iv. Michal Kvapil (rok nar.  1961) , [30.11.2005] 
v. Jarmila Kvapilová (rok nar.  1965) , [30.11.2005] 

vi. Mgr. Ilona Voříšková (rok nar.  1968) , [30.11.2005] 
vii.  František Hink (rok nar.  1952) , [30.11.2005] 
viii.  František Hink (rok nar.  1976) , [30.11.2005] 
ix. Romana Bílková (rok nar.  1967) , [30.11.2005] 
x. Marie Bílková (rok nar.  1936) , [30.11.2005] 

xi. Jaroslava Hrnčířová (rok nar.  1953) , [30.11.2005] 
xii. Jan Novák (rok nar.  1948) , [30.11.2005] 
xiii.  Milena Nováková (rok nar.  1949) , [30.11.2005] 
xiv. Soňa Nováková (rok nar.  1978) , [30.11.2005] 
xv. Klára Česáková (rok nar.  1978) , [1.12.2005] 

− Ukončení členství musíme zaznamenat:  
i. do seznamu na webové stránky, zajistí Petr Souček, termín: 10.12.2005 

ii.  do členské základy, zajistí Jana Konečná, termín: 10.12.2005 
− Těmto členům zaslat email s informacemi (poděkování, informace, …) 
− Úkol trvá 

7. Nákup literatury 
− Na stránkách ČSTV jsme objevili zajímavou publikaci „Průvodce fondy EU pro neziskové 

organizace“ za 70,- Kč 
− Viz 

http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/tiskova_zprava_pruvodce_fondy_eu_nno.htm?P
HPSESSID=fa31ef7603ef021c7f6a34686c3e9733  

− Výkonný výbor schválil nakoupení této publikace. Její objednání a nákup zajistí Petr Souček, 
termín: 15.12.2005 

− Úkol trvá 
8.  Objednávka časopisu 

− Na stránkách Českého nohejbalového svazu jsme objevili zajímavý časopis s nohejbalovou 
tématikou „Nohejbal“, roční předplatné 234,- Kč 

− Viz http://www.nohejbal.cz/casopis.php?PHPSESSID=ec6f3c53fd100938c6987e6666441a4e  
− Výkonný výbor schválil zaplacení předplatného tohoto časopisu na rok 2006. Jeho objednání 

a zaplacení zajistí Petr Souček, termín: 15.12.2005 
− Úkol trvá 

Dlouhodobé úkoly:  

 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 2.12.2005 
 


