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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Pondělí 8.9.2014  19:30 – 20:30 

Místo konání: u Jany Konečné, Praha 10 – Kolovraty  

 

Účast:  

Konečná Jana, Ing. 

Konečný Kamil 

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

Pavlů Petr, Ing., CSc. 

 

Hosté:  

--- 

 

 Omluveni: 

Novák Filip 

Růžičková Lucie, Ing. 

 

Výkonný výbor rozhodl:  

Průběžné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redakční uzávěrky časopisů 

 Kolovratský zpravodaj (Jana Novodvorská, info@kolovraty.cz) 

 Uzávěrky Kolovratského zpravodaje v roce 2014 

 25.9.2014: uzávěrka KZ, volnočasové aktivity, nohejbalový turnaj, zajistí JKO 

 Kolovratský měsíčník (Novodvorská Jana, info@kolovraty.cz) 

 Uzávěrka vždy k 20. v měsíci (pozor změna!) 

 5/2014: cvičení pro ženy, termíny MPD 2014, splněno 

 10/2014: cvičení, nohejbalový nábor, zajistí JKO 

 Uhříněveský zpravodaj (Roman Petr, Roman.Petr@p22.mepnet.cz, http://uhrinevesky-

zpravodaj.praha22.cz/o-zpravodaji.html ) 

 Uzávěrka vždy k 20. v měsíci 

 Říčanský kurýr (texty.kuryr@ricany.cz, http://info.ricany.cz/mesto/ricansky-kuryr) 

 Náš REGION (http://www.nasregion.cz/, Kateřina Staňková, katka.stankova@nasregion.cz, 774 488 911) 

 Zeměměřič (Radek Petr, 603 787 118, zememeric@ini.cz, http://www.zememeric.cz/ ) 

 Katastr (Radek Petr, 603 787 118, zememeric@ini.cz, http://www.zememeric.cz/ ) 

 GEOBussines (GEOinformace) (Josef Hnojil, 725 239 478, josef.hnojil@geoinformace.cz, 

http://www.geobusiness.cz/) 

 Zápraží (http://www.zaprazi.eu), sportovní rubriku zajišťuje Jiří Káš, kas.jiri@rsport.cz  

TU/VV2004–2: Informace od předsedy KK Lucie Růžičkové 

 Předsedkyně KK nebyla na schůzi přítomna.   

TU/VV2004–3: Kontrola hrazení předplatného 

 Kontrolu úhrady předplatného provádí průběžně Jana Konečná jako hospodář klubu. 

Předplatitelé a ostatní dlužníky, kteří nezaplatí splatné závazky vůči klubu v termínu 14 dnů 

ode dne vyhlášené splatnosti (určuje hospodář klubu po konzultaci s VV), nahlásí hospodář 

na nejbližší schůzi VV, který k uvedeným jednotlivcům přijme jisté opatření.   

 Do příští schůze zkontrolujeme (zajistí JKO): 

 Zimní sezóna 2013/2014 

 Nohejbal a volejbal (předplatné + náhradníci), provedeme kontrolu, zajistí 

JKO 

 Letní sezóna 2014, provedeme kontrolu, zajistí JKO 

 Členské příspěvky 2014 

 Provedeme kontrolu před členskou schůzí, splněno 
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TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

  

TU/VV2012–1: Kontrola opakujících se úkolů 

 Pravidelná kontrola dokumentu se seznamem úkolů, který připravila J. Konečná 

Nové úkoly:  

JU/VV2014–001: Členské příspěvky na rok 2015 

 Proběhla diskuse nad výší členských příspěvků.  

 V souvislosti s možností získání státních dotací jsme zjistili, že jako jedna z podmínek jsou 

členské příspěvky ve výši min. 500,-Kč.  

 Úkol trvá 

JU/VV2014–002: AVL 2014/1015 

 Áčko – se přihlásí 

 Zajišťuje Mirek Sovják 

 Béčko – se přihlásí 

 Zajišťuje Honza Růžička 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–003: Tělocvična – předplatné na zimu 2014/15 

 Od září 2014 se zvyšuje cena tělocvičny v Kolovratech na 410,-Kč 

 Volejbal – seznam předplatitelů, zajistí J. Růžička 

 Nohejbal – seznam předplatitelů, zajistí P. Souček (+J. Hrnčíř st.) 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–004: webové stránky 

 Problémy s přechodem na vyšší verzi PHP byly konečně provozovatelem hostingu 

odstraněny 

 Proběhla diskuse nad novým poskytovatelem, zatím nebudeme provádět 

 Úkol splněn 

JU/VV2014–005: Vinný sklípek 

 Organizujeme zájezd do vinného sklípku 

 Zjistíme termín u p. Křivky 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–006: Nohejbalový turnaj v Uhříněvsi 

 Turnaj proběhl, viz http://www.maestroclub.cz/2014082402-nohejbal-nohejbal--teple-pivo-

prispelo-k-vyborne-urovni-turnaje.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2014–007: Příspěvek PTU 

 Klub musí uhradit členský příspěvek ve výši 1000,-Kč, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–008: Příspěvek ČSRS 

 Klub musí uhradit členský příspěvek dle počtu členů, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–009: Noví členové 

 Petr Balíček, Michal Beneš (nohejbal) – musí vyplnit přihlášku do klubu 

 Úkol trvá 
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JU/VV2014–010: Cvičení pro ženy 

 Probíhá zimní sezóna 1.9.-31.2.2014 

 Článek na webu, http://www.maestroclub.cz/2014091401-relaxacni-cviceni-cviceni-nejen-

pro-zeny-od-zari-2014.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2014–011: ABL 2014 jaro 

 Provedeme kontrolu článků na webu, zajistí KKO 

 Provedeme vyúčtování jednotlivých hracích dnů, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–012: ABL 2014 podzim 

 Faktura zajištěna a proplacena 

 Termíny visí na webu, http://www.maestroclub.cz/2014082401-bowling-terminy-abl-

podzim-2014.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2014–013: Benefity.cz  

 Připravujeme spolupráci s další společností 

 Pro úspěšné dokončení spolupráce musíme rozšířit předmět činnosti, tj. musíme kontaktovat 

P22, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–014: GK2015 

 Termín zamluven na 30.5.2015 

 Zaslání termínu tradičním účastníkům, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–015: Vánoční nohejbalový turnaj 

 Termín: Pondělí 29.12.2014 

 Zamluvení termínu v kolovratské tělocvičně, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–016: Členská schůze podzim 2014 

 Termín: neděle 30.11.2014 

 Zamluvení termínu U Boudů, zajistí JKO 

 Pozvánku na webové stránky, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–017: Spolupráce s Centrem Paraple 

 Ve čtvrtek 25.9. proběhne oslava 20. výročí Centra Paraple 

 Zúčastní se F. Novák 

 Úkol splněn 

JU/VV2014–018: Nohejbalová dokopná 

 Organizujeme tradiční zakončení nohejbalové sezóny 

 Proběhne U Boudů v sobotu 18.10.2014 od 15:00 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–019: Ples 2015 

 Musíme zvolit hudbu pro ples, máme nabídku na živou kapelu od J. Buriana, viz 

http://www.danceband.rete.cz/  
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 Na příští schůzi VV rozhodneme o kapele 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–020:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2012–097: Členská schůze jaro 2014 

 Termín: U Boudů 27/4, splněno 

 Pozvánka, splněno 

 Rozdělení úkolů, splněno 

 Materiály vystaveny na webových stránkách, viz 

http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2014  

 Úkol splněn 

JU/VV2012–099: Volejbalový turnaj GK 2014 

 Objednávka haly domluvena na K153 

 Plakát a web, splněno 

 Trička, (loni: velikosti 20L, 50XL, 50XXL; cena cca 16tisíc Kč), udělat více menších 

velikostí, prověřit tisk 

 Rozhodčí, zajistíme přes Alenu, splněno 

 Sponzoři domluveni (Gefos, FIG, M. Svobodová, GT Ateliér, K153) 

 Doktor, splněno 

 Hospoda po ukončení turnaje, splněno 

 Turnaj proběhl, vyúčtování zasláno členům VV 

 Článek na webu, http://www.maestroclub.cz/2014052501-volejbal-volejbalovy-turnaj-gk-

ovladl-jeden-z-favoritu.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2012–100: Inventura majetku k 31.12.2013 

 Seznam majetku pošle JKO 

 Následně zajistí JKO, PSO a LRU 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–101: Závěrka PTU 

 Závěrka byla zaslána  

 Úkol splněn 

JU/VV2012–102: daňové přiznání za rok 2013 

 Daňové přiznání bylo vytvořeno a zasláno 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–103: nový bankovní účet u FIO 

 Původní účet je zatím zachován, předpokládáme jeho zrušení někdy v průběhu prázdnin 

 O novém účtu informujeme: 

 Benefit, zasláno 

 ČNS, PTU, ČSRS, ČUS, zasláno 

 FÚ, zasláno 

 Nyní je již možné zrušit původní účet u Raiffeisenbank, zajistí JKO 

 Úkol trvá 
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JU/VV2012–105: Články ABL 

 Zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–106: nohejbalový MPD 2014 

 Přihláška do soutěže zaslána 

 Startovné zaplaceno 

 Hráčské licence 9x200,-Kč zaplaceny 

 Umístíme na web termíny 

 Články o letošní sezóně umístěny na web, http://www.maestroclub.cz/2014100402-nohejbal-

zakonceni-nohejbalove-souteze.html a http://www.maestroclub.cz/2014042610-nohejbal-

Uvod-nohejbalove-souteze.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2012–107: oprava nůžkového altánu 

 Altán byl opraven, následně byl použit na nohejbalovém turnaji 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–108: Sportuj s námi 2014 

 Odesláno mailem 31.12.2013 

 V konkurzním řízení jsme neuspěli, tj. nezískali žádné finanční prostředky 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–109: Bowlingový turnaj 

 Proběhl, viz http://www.maestroclub.cz/2014012904-bowling-bowlingovy-turnaj-ovladl-

jeden-z-minulych-sampionu.html  

 Je nutné připravit štítek pro vítěze, vytvořeny 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–111: U Boudů 

 Zamluvit termín příštího ročníku plesu, pátek 6.2.2015, termín zamluven 

 Nyní je nutné pokračovat v přípravách na ples v roce 2015 (organizace, hudba, atd.) 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–114: Nohejbalové soustředění 

 Zajistíme ubytování, kurty, zajištěno 

 Rozeslání pozvánky, zajištěno 

 Akce proběhla, viz http://www.maestroclub.cz/2014100501-nohejbal-nohejbalove-

soustredeni-ve-velke-jesenici.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2012–115: Moira 

 Zkusíme realizovat nabídku na prodej Moiry 

 Ceník zajistí JKO 

 Zatím nebudeme realizovat 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–095: Pochod zmrzlého kapříka 

 Pozvánku na web, viz http://www.maestroclub.cz/2013112001-pesi-turistika-pochod--

zmrzleho--kaprika---pozvanka.html   

 Akce proběhla, viz http://www.maestroclub.cz/2013122901-pesi-turistika-i-podevate-zmrzly-

kaprik-ze-svetic-do-kolovrat-trefil.html  
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 Úkol splněn 

JU/VV2012–076: Revize stanov v souvislosti s NOZ 

 Vážení přátelé v členských TJ/SK a svazech, dovolujeme si Vás upozornit, že na stránkách 

www.ptupraha.cz byly vyvěšeny články s názvy „DPH u pronájmu sportovních zařízení“ od 

Ing.Chvalného a článek „Občanská sdružení nezanikají dnem 1.1.2014“. V druhém článku se 

JUDr. A.Vachta věnuje „terminologickému detailu“ (občanské sdružení x spolek), a to na 

pozadí již platného občanského zákona č.89/2012 Sb., jehož účinnost má nastat dnem 

1.1.2014, když do této doby Sněmovna (i Senát) neschválila sérii tzv. doprovodných zákonů, 

zvláště pak zákon o veřejných rejstřících a zákon o statusu veřejné prospěšnosti (i spolků). 

Cílem tohoto příspěvku je upozornit především na některé mylné (dez)interpretace 

související s další právní existencí – po 1.1.2014 – občanských sdružení jako spolků. S 

pozdravem Lindnerová 

 V souvislosti NOZ bude nejspíše nutné revidovat stanovy našeho klubu. Kontaktovali jsme 

PTU.  

 Změny, které je vhodné promítnout do nových stanov: 

 Transformace ČSTV na ČUS 

 Souvislosti budeme nadále sledovat, zajistí KKO 

 Na podzim 2014 by mělo proběhnout školení, budeme sledovat termíny, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–060: Společenský ples 2014 

 Termín: pátek 7.2.2014 (14. ročník) 

 Zamluvení sálu – po výběru nového nájemce KD U Boudů,  

 Zamluvení hudby,  

 Zamluvení šatny (p. Mourek), 

 Zajištění sponzorů 

 Vytvoření stránek,  

 Vytvoření plakátu a pozvánek (první návrh připraven, je potřeba upravit datumy), tisk 

 Akce proběhla 

 Článek na web, viz http://www.maestroclub.cz/2014042604-spolecenske-akce-spolecensky-

ples-opet-vydareny.html  

 Vyúčtování zasláno členům VV emailem 

 Proběhla diskuse nad kapelou, zdali pokračovat ve stejném režimu i v příštím roce 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–049: Vývoj hospodaření za poslední roky 

 Sestavíme vývoj hospodaření za poslední roky (trendy v jednotlivých oblastech), vytvořena 

první verze dokumentu, zasláno mailem (ze dne 13.10.), připomínky zpracují všichni členové 

VV, které zapracujeme, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

 

Dlouhodobé úkoly:  

--- 

Zapsal: Petr Souček 

 

V Praze dne 5. října 2014 
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