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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Pondělí 10.11.2014  19:10 – 20:10 

Místo konání: u Jany Konečné, Praha 10 – Kolovraty  

 

Účast:  

Konečná Jana, Ing. 

Konečný Kamil 

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

Pavlů Petr, Ing., CSc. 

Růžičková Lucie, Ing., předsedkyně KK 

 

Hosté:  

--- 

 

 Omluveni: 

Novák Filip 

 

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, splněno 

 29.11.2014: uzávěrka KZ, zajistí JKO 

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

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

 10/2014: cvičení, nohejbalový nábor, splněno 

 11/2014: nepřispívali jsme 

 12/2014: cvičení, nohejbalový nábor, pochod zmrzlého kapříka, vánoční 

nohejbalový turnaj, 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 informovalo o připravovaných pracích na členskou schůzi.   

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, kontrola 

provedena, vše zaplaceno, splněno 
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 Letní sezóna 2014, provedeme kontrolu: 

 Nohejbal léto 2014 – chybí platby 1035,- Kč za hráče Koman a Pavlů, prověří 

JKO 

 Volejbal květen 2014 – bude vyúčtováno, zajistí JKO 

 Zimní sezóna 2014, provedeme kontrolu: 

 Nohejbal zima 2014/15, kontrola, zajistí JKO 

 Volejbal zima 2014/15, kontrola, zajistí JKO 

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/VV2014–020: bowlingové soustředění 

 Na žádost členů oddílu zorganizujeme bowlingové soustředění 

 Termín: únor 2014 

 Ubytování: ubytování v Šimonovicích v penzionu Jitka 

 Zajišťuje: Jiřka Součková 

 Připravíme článek, vydání zajistí JKO 

 VV rozhodlo, že přispěje na pronájem drah ve výši 1000,-Kč 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–021: PF2015 

 Zkusíme opět oslovit P. Jindrákovou, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–022: Zprávy o činnostech oddílů za rok 2014 

 Připravíme zprávy o činnostech oddílů, zajistí PSO, JKO, LRU, KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–023: Pochod zmrzlého kapříka 

 Článek na web, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–024: Vánoční besídka 

 Termín: sobota 13.12.2014 

 Zkusíme se zeptat na místo konání, zajistí JKO, PSO, PPA, LRU 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–025: Kalendář akcí 2015 

 Připravíme standardní kalendář akcí na rok 2015, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–026: Nekuřácká herna pro ABL 

 Zjišťujeme možnost zařazení Béčka do jiné skupiny ABL, kvůli nekuřáckým prostorám 

 Dotaz na Kutinu zaslán, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–027: Přihláška do Sportuj s námi 

 Řízení od ČSRS 

 Přihlášku připraví a vyplnění, zajistí PSO a PPA 

 Termín: 15.11.2014 
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 Úkol trvá 

JU/VV2014–028: Soustředění volejbal 2014 

 Článek o akci, připraví LRU 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–029: Nábor nohejbal 

 Budeme pokračovat v náborové akci 

 Vytvoříme článek na web, zajistí PSO 

 Plakát dáme na nástěnku do tělocvičny, zajistí JKO 

 Plakáty dáme na veřejné nástěnky v Kolovratech a okolí, zajistí JKO (a nohejbalisté) 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–030: Faktura za pronájem tělocvičny v Uhříněvsi 

 Připravíme seznam termínů, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–031: Příští termín schůze VV 

 Pátek 12.12.2014 od 18:30 u JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–032: Pokyn VV k úhradě předplatného a hodin placených zpětně 

 VV vydá pokyn, kterým umožní pouze bezhotovostní platby, případně platby přímo u účetní 

klubu, tj. nebudou možné platby u vedoucích oddílů. Pokyn se bude vztahovat na oddíly 

volejbalu, nohejbalu a bowlingu, nikoliv na cvičení pro ženy.  

 Vytvoření pokynu, zajistí PSO 

 Vystavení na web po schválení VV, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–033:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující 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.  

 VV podá návrh na členské schůzi na zvýšení členských příspěvků na 500,-Kč, bude zařazeno 

do návrhu rozpočtu, dále sledováno u materiálů na členskou schůzi.  

 Úkol splněn 

JU/VV2014–002: AVL 2014/1015 

 Áčko – se přihlásí 

 Zajišťuje Mirek Sovják, přihlášeno, viz 

http://www.avlka.cz/init/pages/team/maestro-club-kolovraty-a/?tab=lineup  

 Termíny zaslány, jsou na webu v plánu akcí 

 Články o hracích dnech kontroluje JKO 

 Béčko – se přihlásí 

 Zajišťuje Honza Růžička, přihlášeno, viz 

http://www.avlka.cz/init/pages/team/maestro-club-kolovraty-b/?tab=lineup  

 Termíny zaslány, jsou na webu v plánu akcí 

http://www.avlka.cz/init/pages/team/maestro-club-kolovraty-a/?tab=lineup
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 Články o hracích dnech kontroluje JKO 

 Úkol splněn 

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, splněno 

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

 Úkol splněno 

JU/VV2014–005: Vinný sklípek 

 Organizujeme zájezd do vinného sklípku 

 Zjistíme termín u p. Křivky 

 V letošním roce nakonec nebudeme realizovat 

 Úkol splněn 

JU/VV2014–007: Příspěvek PTU 

 Klub musí uhradit členský příspěvek ve výši 1000,-Kč, uhrazeno 

 Úkol splněn 

JU/VV2014–008: Příspěvek ČSRS 

 Klub musí uhradit členský příspěvek dle počtu členů, uhrazeno 

 Úkol splněn 

JU/VV2014–009: Noví členové 

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

 Petr Balíček přihlášku vyplnil, stal se členem klubu, členské příspěvky zaplatil 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–011: ABL 2014 jaro 

 Provedeme kontrolu článků na webu, zajistí KKO 

 Provedeme vyúčtování jednotlivých hracích dnů, splněno 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–013: Benefity.cz  

 Připravujeme spolupráci s další společností 

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

P22, zajistí JKO 

 Kvůli živnosti zaslán dotaz na živnostenský odbor P22 

 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, splněno 

 Připravíme pozvánku na web, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–016: Členská schůze podzim 2014 

 Termín: neděle 30.11.2014 
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 Zamluvení termínu U Boudů, splněno 

 Pozvánku na webové stránky, viz http://www.maestroclub.cz/2014111001-pro-cleny-

Clenska-schuze-klubu---pozvanka.html, splněno 

 Rozdělení úkolů, zajistí PSO 

 Na schůzi nebude přítomen Petr Pavlů 

 Úkol trvá 

JU/VV2014–018: Nohejbalová dokopná 

 Organizujeme tradiční zakončení nohejbalové sezóny 

 Proběhne U Boudů v sobotu 18.10.2014 od 15:00 

 Akce proběhla 

 Úkol splněn 

JU/VV2014–019: Ples 2015 

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

http://www.danceband.rete.cz/  

 Na příští schůzi VV rozhodneme o kapele. VV rozhodl, že pro tento ročník plesu změníme 

kapelu na Mělnický DANCE BAND. Informování kapely MDB, zajistí PSO.  

 Informování skupiny FoFo, zajistí PSO 

 Grafické materiály (plakát, pozvánka, vstupenka), zajistí PPA 

 Zajištění partnerů: 

 JKO – Potraviny Vaněček, Potraviny Hanoj, Potraviny Chadovi, Meduňka, 

Kostičky lega, Čečil 

 PPA – Obchod vínem Lipany, Sport bar, poskytovatel internetu 

 PSO – Hiko, Cappuccini, U Boudů, Dudek, Hermo, LifeFood, Gaia 

 LRU – kadeřnice, masérka, skrz.cz, volejbalisté 

 Zamluvení restaurace, zajistí PSO 

 Tisk materiálů, zajistí J. Růžička, domluví LRU 

 Webové stránky, plakáty, atd., termín zveřejnění 1.1.2015 

 Dodání materiálů od partnerů, termín 15.12.2014 

 Dodání věcí do tomboly, termín 31.1.2015 

 Lístky do tomboly (bez nálepek, ty realizujeme vlastními silami), zadáme ihned, zajistí PSO 

 Cena vstupenek – VV rozhodlo, že zvýší ceny vstupenek na 200,-Kč v předprodeji (300,-Kč 

na místě), členové sleva 50%, tj. 100/150,-Kč. Na plakátech bude prezentována primárně 

cena v předprodeji (ta vyšší bude malým písmem).  

 Smlouva o zaplacení poplatku ze vstupného, domluvit s U Boudů, jak se bude realizovat, 

zajistí PSO 

 Webové stránky, zajistí PSO 

 Šatna, zkusíme kontaktovat loňského (Mourek), zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–100: Inventura majetku k 31.12.2013 

 Seznam majetku pošle JKO 

 Následně zajistí JKO, PSO a LRU 

 Úkol trvá 

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 

http://www.maestroclub.cz/2014111001-pro-cleny-Clenska-schuze-klubu---pozvanka.html
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 Nyní je již možné zrušit původní účet u Raiffeisenbank, zajistí JKO 

 Zaslán dotaz (co je potřeba ke zrušení) do banky Raiffeisenbank 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–105: Články ABL 

 Zajistí KKO 

 Úkol trvá 

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.) 

 Dále sledujeme v úkolu k plesu 2015 

 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,  

 Školení proběhne ve čtvrtek 13.11.2014, zúčastní se Kamil Konečný, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

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 10. listopadu 2014 

 
 


