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Zápis ze Členské schůze 

spolku „Club Rodamiento, z. s.“ 

konané dne 28.12.2015 

 

Název a sídlo spolku: 

Club Rodamiento, z. s. (IČ: 22757406), Vykáňská 1355/11, 100 00 Praha 10 - Strašnice.  

 

Datum konání Členské schůze: 

28.12.2015 / 18:30 - 20:35 hod.  

 

Místo konání Členské schůze: 

Xbowling Strašnice, Starostrašnická 58, 100 00 Praha 10.  

 

Program: 

1.   Prezentace členů spolku / sportovního klubu  

2.   Zahájení / Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, volební komise 

3.   Členské a oddílové příspěvky - výše příspěvků na rok 2016 (schvalování)  

4.   Úprava Stanov / schvalování návrhu    

5.   Jmenování Vedoucích oddílů (funkční období od 1.1.2016) / jmenuje VV  

6.   Volba členů Výkonného výboru (funkční období od 23.3.2016)  

7.   Plán činností pro rok 2016 

8.   Výroční zpráva za rok 2015  

9.   Závěr / Schvalování zápisu 

 

01. Prezentace členů spolku / sportovního klubu 

K datu konání Členské schůze evidoval sportovní klub „Club Rodamiento, z. s.“ celkem 43 řádných 

členů. Bez 3 juniorů (do 15 let) celkem 40 členů s oprávněním účastnit se Členské schůze (právo 

hlasovací a volební). Schůze se zúčastnilo 26 řádných členů (s právem účastnit se ČS) .    

Přítomni (26):  Daniel Beseda (001), Naděžda Šamonilová (006), Antonín Rychter (008), Anna 

Rychterová - plná moc (009), Eva Vaníčková - plná moc (010), Petr Šejba (012), Luboš Pospíšil (014), 

Václav Tourek - plná moc (017), Zbyněk Fojtík (019), Lenka Bezchlebová (021), Hana Kosová (022), 

Michal Horák (023), Anna Jurčíčková (024), Zdeněk Slezák (025), Zdeněk Hrubeš (026), Václav 

Michálek (027), Andrea Smolková (029), Petruše Průchová (030), Yvetta Hrabánková (032), Jan Beneš 
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- plná moc (034), Ivo Chmelař (035), Karolína Fialová - plná moc (036), Marie Pinkasová (037), Zdeněk 

Smieško (039), Jana Vacková - plná moc (042), Martin Vacek (043)    

Omluveni (14):  Dlouhá, Besedová, Sýkora, Kortusová, Kamaryt, Padevětová, Hobža, Pešout, Moos, 

Vondráková, Mach, Novák, Ciroková, Procházková 

Členové do 15 let  (3):  Mišovičová, V. Vacek, J. Vacek 

Schůze se zúčastnila nadpoloviční většina řádných členů (do 18:30 hod. = 26 členů). Schůze byla tedy 

usnášeníschopná.  

 

02. Zahájení / Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, volební komise  

Řádnou Členskou schůzi sportovního klubu / spolku „Club Rodamiento, z. s.“ zahájil a její průběh řídil 

předseda Bc. Daniel Beseda v 18:30 hod. Předsedající přivítal všechny členy klubu a prohlásil schůzi za 

usnášeníschopnou.  

 

Volba zapisovatele, ověřovatele a volební komise: 

Na základě návrhu předsedajícího přijala Členská schůze tato usnesení:  

Usnesení č. 2015/12-01:  „Zapisovatelem ČS se stává Petr Šejba “ 

Hlasování k č. 2015/12-01:   pro:  24  /  proti:  0  /  zdržel se:  2  

 

Usnesení č. 2015/12-02:  „Ověřovatelem zápisu se stává Lenka Bezchlebová“ 

Hlasování k č. 2015/12-02:   pro:  24  /  proti:  0  /  zdržel se:  2  

 

Usnesení č. 2015/12-03:  „Členy volební komise se stávají Andrea Smolková a Petruše Průchová“ 

Hlasování k č. 2015/12-03:   pro:  24  /  proti:  0  /  zdržel se:  2  

 

03. Členské a oddílové příspěvky - výše příspěvků na rok 2016 (schvalování) 

 

Usnesení č. 2015/12-04:  „Oddílové členské příspěvky pro rok 2016 nebudou zavedeny“ 

Hlasování k č. 2015/12-04:   pro:  26  /  proti:  0  /  zdržel se:  0  

 

Usnesení č. 2015/12-05:  „Výše ročního členského příspěvku pro rok 2016 činí 100 Kč u dospělých a 

50 Kč u juniorů do 18 let a nově přijatých členů“ 

Hlasování k č. 2015/12-05:   pro:  20  /  proti:  5  /  zdržel se:  1  

 

Tento protinávrh nebyl schválen:  „Výše ročního členského příspěvku pro rok 2016 činí 250 Kč u 

dospělých a 100 Kč u juniorů do 18 let a nově přijatých členů“ 
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Hlasování k protinávrhu:   pro:  4  /  proti:  20  /  zdržel se:  2  

 

 

04. Úprava Stanov / schvalování návrhu    

Předseda klubu představil členům nový návrh stanov spolku a zejména ty části, které bylo  nutné 

doplnit dle NOZ (nutno upravit nejpozději do 31.12.2016). Hlavní změny a úpravy ve Stanovách:  

- úprava / oprava neaktuálních údajů (např. z „ČSTV“ na „ČUS“ ap.) 

- právo účastnit se ČS (volit a být volen) změněno na 18 let (místo 15 let) 

- zrušení funkce „místopředsedy“ (s tímto pojmem se již v NOZ nepočítá) 

- snížení počtu členů pro usnášeníschopnost ČS z 1/2 na 1/3 

- doplnění  informací o vedení seznamu členů (dle NOZ) 

 

Usnesení č. 2015/12-06:  „Veškeré změny ve stanovách (návrh nových stanov) se budou schvalovat 

jako celek“ 

Hlasování k č. 2015/12-06:   pro:  26  /  proti:  0  /  zdržel se:  0  

 

Usnesení č. 2015/12-07:  „Předsedu klubu bude volit ze svého středu Výkonný výbor“ 

Hlasování k č. 2015/12-07:   pro:  21  /  proti:  2  /  zdržel se:  3  

 

Tento původní návrh (předkládal předseda spolku) nebyl schválen: 

„Předseda spolku, jako statutární orgána, je volen Členskou schůzí“ 

Bez hlasování - Členská schůze schválila protinávrh  

 

Usnesení č. 2015/12-08:  „Členská schůze schválila nové znění Stanov v podobě v jaké jsou uvedeny 

v příloze tohoto zápisu“ 

Hlasování k č. 2015/12-08:   pro:  26  /  proti:  0  /  zdržel se:  0  

 

05. Jmenování Vedoucích oddílů (funkční období od 1.1.2016) / jmenuje VV    

Tento bod byl odložen na lednovou schůzi VV (až se sejde kompletní 7 členný VV).   

 

06. Volba členů Výkonného výboru (funkční období od 23.3.2016)  

Předsedající představil 7 kandidátů do Výkonného výboru. Podle bodu 2.5.1. OJŘ - probíhala volba 

členů Výkonného výboru tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků. Funkční období členů 

Výkonného výboru je čtyřleté. Vydáno bylo 26 hlasovacích lístků - z toho odevzdáno bylo 25 platných 
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a 1 neplatný. ČS rozhodla, že počet kandidátů bud 5 a počet náhradníků je 2. V případě odstoupení 

člena VV budou povoláni náhradníci.  

 

Usnesení č. 2015/12-09:  „Počet členů Výkonného výboru bude 5“ 

Hlasování k č. 2015/12-09:   pro:  21  /  proti:  5  /  zdržel se:  0  

 

Usnesení č. 2015/12-10:  „Členská schůze zvolila (tajnou volbou) tyto členy Výkonného výboru (pro 

funkční období: 23.03.2016 – 22.03.2020): Daniel Beseda, Zbyněk Fojtík, Yvetta Hrabánková, 

Zdeněk Hrubeš, Naděžda Šamonilová a 2 náradníky: Daniel Moos, Zdeněk Smieško“ 

Bez hlasování / rekapitulace tajné volby členů VV.  

 

Beseda Daniel (25 - zvolen), Fojtík Zbyněk (20 - zvolen), Hrabánková Yvetta (25 - zvolena), Hrubeš 

Zdeněk (21 - zvolen), Moos Daniel (4 - nezvolen jako člen VV, zvolen jako náhradník), Smieško Zdeněk 

(3 - nezvolen jako člen VV, zvolen jako náhradník), Šamonilová Naďa (18 - zvolena).  

 

V 19:45 vyhlásil předsedající přestávku a svolal nově zvolené členy Výkonného výboru aby ze svého 

středu zvolili Předsedu spolku (statutární orgán).  

Člen Luboš Pospíšil opustil jednání, čímž se počet přítomných snížil na 25.  

V 19:55 hod. předsedající ukončil přestávku a Členská schůze mohla pokračovat. Přítomné členy 

informoval o výsledku volby.  

Novým Předsedou spolku (funkční období: 23.03.2016 – 22.03.2020) Club Rodamiento, z. s. byl 

Výkonným výborem zvolen Bc. Daniel Beseda (nar. 23.08.1979, trvale bytem: Vykáňská 1355/11, 100 

00 Praha 10). Předseda je statutárním orgánem spolku (sportovního klubu). 

 

07. Plán činností pro rok 2016 

Předsedající seznámil členy s o vizích pro rok 2016, např. vouchery pro aktivní členy, akce do kterých 

se zapojíme, hospodaření spolku pro rok 2016 atd.  

 

08. Volba členů Výkonného výboru (funkční období od 23.3.2016)  

Předsedající přednesl výroční zprávu za rok 2015. Kompletní zpracování obdrží členové spolku 

elektronicky.  

 

09. Závěr / Schvalování zápisu 

Usnesení č. 2015/12-11:  „Členská schůze zmocňuje Výkonný výbor provést ve své kompetenci 

administrativně formální úpravy Stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter“ 

Hlasování k č. 2015/12-11:   pro:  25  /  proti:  0  /  zdržel se:  0  
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Usnesení č. 2015/12-12:  „Členská schůze schválila zápis z jednání Členské schůze konané dne 

28.12.2015“ 

Hlasování k č. 2015/12-12:   pro:  25  /  proti:  0  /  zdržel se:  0  

 

Zápis ze schůze bude předán ověřovatelce zápisu k podpisu.   

 

V Praze dne 28.12.2015 

 

 

 

 

Zapsal:     místo a datum:    podpis:   

Petr Šejba    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(člen spolku)     

 

 

Zápis ověřila:    místo a datum:    podpis:   

Lenka Bezchlebová   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(členka spolku)     

 

 

Předsedající:    místo a datum:    podpis:   

Bc. Daniel Beseda   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(Předseda spolku)     

 

 

 

 

 

 


