Zápis ze Členské schůze
spolku „Club Rodamiento, z. s.“
konané dne 04.01.2018

Název a sídlo spolku: Club Rodamiento, z. s. (IČ: 22757406), Vykáňská 1355/11, 100 00 Praha 10
Datum konání Členské schůze: 04.01.2018 / 18:00 - 19:48 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
3. Členské a oddílové příspěvky - výše příspěvků na rok 2018 (schvalování)
4. Jmenování Vedoucích oddílů (funkční období od 1.1.2018) / jmenuje VV
5. Informace, plány na 2018, výroční zpráva 2017
6. Závěr / Schvalování zápisu

01. Prezentace členů spolku / sportovního klubu
K datu konání Členské schůze evidoval sportovní klub „Club Rodamiento, z. s.“ celkem 34 řádných
členů. Bez 1 juniora (do 15 let) celkem 33 členů s oprávněním účastnit se Členské schůze (právo
hlasovací a volební). Schůze se zúčastnilo 16 řádných členů (s právem účastnit se ČS) .
Přítomni (16+1): Daniel Beseda (001), Ivana Dlouhá (002), Lucie Besedová (003), Naděžda
Šamonilová (006), Josef Kamaryt (007), Antonín Rychter (008), Anna Rychterová (009), Petr Šejba
(012), Vladimír Hobža (013), Zbyněk Fojtík (019), Lenka Bezchlebová (021), Jana Vacková (042),
Martin Vacek (043), Zdeněk Hrubeš (026), Václav Michálek (027), Jaroslav Beran (051)
Členové do 15 let (1): Vojta Vacek
Schůze se zúčastnila min. 1/3 řádných členů (viz stanovy spolku). Schůze byla tedy usnášeníschopná.

02. Zahájení / Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Řádnou Členskou schůzi sportovního klubu / spolku „Club Rodamiento, z. s.“ zahájil a její průběh řídil
předseda Bc. Daniel Beseda v 18:15 hod. Předsedající přivítal všechny členy klubu a prohlásil schůzi za
usnášeníschopnou.

Volba zapisovatele a ověřovatele:
Na základě návrhu předsedajícího přijala Členská schůze tato usnesení:
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Usnesení č. 2018/01-01: „Zapisovatelem ČS se stává Lucie Besedová “
Hlasování k č. 2018/01-01: pro: 16 / proti: 0 / zdržel se: 0

Usnesení č. 2018/01-02: „Sčítáním hlasů byl pověřen Vojta Vacek “
Hlasování k č. 2018/01-01: pro: 16 / proti: 0 / zdržel se: 0

Usnesení č. 2018/01-03: „Ověřovatelem zápisu se stává Anna Rychterová “
Hlasování k č. 2018/01-01: pro: 16 / proti: 0 / zdržel se: 0

03. Členské a oddílové příspěvky - výše příspěvků na rok 2018 (schvalování)

Usnesení č. 2018/01-04: „Oddílové členské příspěvky pro rok 2018 nebudou zavedeny“
Hlasování k č. 2018/01-04: pro: 0 / proti: 16 / zdržel se: 0

Usnesení č. 2018/01-05: „Výše ročního členského příspěvku pro rok 2018 činí 150 Kč / dospělí“
Hlasování k č. 2018/01-05: pro: 9 / proti: 7 / zdržel se: 0
(historie hlasování: návrh 100,- / protinávrh 150,- schválen)

Usnesení č. 2018/01-06: „Výše ročního členského příspěvku pro rok 2018 činí 100 Kč / junioři do 18
let“
Hlasování k č. 2018/01-06: pro: 15 / proti: 0 / zdržel se: 1
(historie hlasování: návrh 30: pro 1, proti 11, zdrželi 4 / protinávrh 50: pro 1, proti 12, zdrželi 3,
protinávrh 100 schválen)

Usnesení č. 2018/01-07: „Výše ročního členského příspěvku pro rok 2018 činí 50 Kč / nováčci“
Hlasování k č. 2018/01-07: pro: 9 / proti: 6 / zdržel se: 1
(historie hlasování: návrh 1 Kč / protinávrh 0,- Kč: pro 1, proti 9, zdržel 6 / protinávrh 50,- Kč – viz
schváleno)

04. Jmenování Vedoucích oddílů (funkční období od 1.1.2018) / jmenuje VV
Tento bod byl odložen na lednovou schůzi VV.

05. Informace, výroční zpráva 2017, plán na rok 2018, náměty ad.
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- Statistiky pro výroční zprávu rozešle předseda spolku v prvním čtvrtletí
- Účetnictví zpracuje účetní zač. února. Do konce ledna je nutné odevzdat podklady (rovněž za dotace
z Prahy 10). Účetnictví bude součást výroční zprávy (bude rozesláno všem členům)
- Info o akci „Extrémy“ 6. ledna na Invalidovně (spolupořádá předseda spolku a prezident svazu)
- Info o zveřejňování článků na Idnes (právo vkládat články); na fotkách nesmí být děti pokud zároveň
nemáme písemný souhlas rodičů
- Info o Dotacích (z Prahy 10); loni požádáno na 6 projektů, byly schváleny 3 projekty; na rok 2018
byly podány 2 žádosti (na Volnočasové aktivity obecně a na Bowlingové turnaje / tréninky)
- Projekt „Sportujte s námi“, reklama, peníze, akce MČR v holandském billiardu (Sjoelen) 6. října 2018
- Připomenutí že jsme v Unii sportu, proto jsou potřeba rodná čísla od všech členů
- Řeší se pétanque, že nemáme vedoucího a málo členů na pétanque
- Dotace info o čerpání; Trojboj 2017, Deskové hry, Kuličky; Deskovky 1.4. zpoždění s penězi, špatná
pověst pro Rodamiento atd.
- Mölkky na Strašnicích; info o Dětské; v roce 2018 budou turnaje buď na Strašnicích nebo na
Invalidovně – Vašek Michálek (vedoucí oddílu)
- Pétanque na Praze 10
- Trojboj 2017 byl kvůli dotacím až na podzim, příště jen na jaře a placené
- Letenská pétanque liga - pořádá Josef Kamaryt; největší účast byla v roce 2017
- Bowling Anna Rychterová, info o lize
- Hledá se místo pro deskové hry
- Mistrovství ČR žen, z dotací, třicet nejlepších žen z první padesátky NŽ
- Uspořádání akce a zapůjčení her z dotací pro ZŠ Švehlova
- Na rok 2018 stejné akce
- Zajistit povolení na Letenské sady na pétanque a kuličky
- Přestávka 18:50 – 19:05 / občerstvení pro členy spolku (guláš, chleba, placky) + vyhlášení výsledků
bowlingového turnaje
- Oznámení o odstoupení z funkce člena Výkonného výboru. Zdeněk Hrubeš oznámil, že ze
zdravotních důvodů odstupuje z funkce člena VV klubu. Náhradník se zvolí později (nebylo
v programu schůze)
- Vouchery odebírat a odevzdávat (pro pořadatele akcí)
- Do konce ledna 2018 proběhne hlasování o novém členovi do Výkonného výboru (místo
odstupujícího Zdeňka Hrubeše)
- Poděkování pořadatelům akcí: Letenská pétanque liga (Josef Kamaryt), Pražský pohár Sjoelen
(Zbyněk Fojtík), Kuličkové turnaje (Daniel Beseda), Bowlingová liga (Anna Rychterová), propagační
akce (Pinkasová, Jurčíčková, Rychter, Hobža, Kortusová, Roudnická, Vacková, Vacek ad.), úprava
hřiště Dětská (Zdeněk Hrubeš)
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- Diskuze (od 19:37): trička, stačí nápis na záda, Club Rodamiento; a název oddílu / sportu / možná i
jméno
- Oznámení o akcích, udělat formulář na přihlašování 14. 1. – bowling a scrabble (úkol Beseda)
- Vytvořit anketu pro Michálka, kdy udělat a kde Mölkky (úkol Beseda)

06. Závěr / Schvalování zápisu
Usnesení č. 2018/01-08: „Členská schůze schválila zápis z jednání Členské schůze konané dne
04.01.2018“
Hlasování k č. 2018/01-08: pro: 16 / proti: 0 / zdržel se: 0

Zápis ze schůze bude předán ověřovatelce zápisu k podpisu.

Předsedající v 19:48 ukončil Členskou schůzi.
V Praze dne 04.01.2018

Zapsala:

místo a datum:

podpis:

Lucie Besedová

_________________

___________

Zápis ověřila:

místo a datum:

podpis:

Anna Rychterová

_________________

___________

Předsedající:

místo a datum:

podpis:

Bc. Daniel Beseda

_________________

___________

(členka spolku)

(členka spolku)

(předseda spolku)
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