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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY  
ZE DNE 9.1.2015 

 
 
Zahájení - Čeněk Heralecký, pov ěřený vedením členské sch ůze: 
 

a)  přivítal všechny p řítomné, zejména pak pozvané hosty: 
p. Trnka zástupce Sokola Sta řeč, starosta m ěstyse Ok říšky - 
p. Ryšavý, místostarosta m ěstyse Ok říšky – p. P říhoda      

b)  oznámil po čty p řítomných: 56 delegát ů ze 100 pozvaných 
( členská sch ůze je usnášeníschopná) 

c)  navrhl program sch ůze:  
1. schválení programu členské sch ůze, 
2. volba mandátové a volební komise, 
3. volba zapisovatele a ov ěřovatele zápisu,  
4. zhodnocení uplynulého volebního období p ředsedou,   
5. vystoupení zástupc ů jednotlivých mužstev,                                      
6. zpráva o hospoda ření, 
7. revizní zpráva, 
8. volba revizní komise, 
9. volba výboru,  
10. schválení zm ěny stanov, 
11. schválení členských p řísp ěvk ů, 
12. diskuse, 
13. usnesení členské sch ůze, 
14. ukon čení .       

 

 
 
1.  Schválení programu členské sch ůze  - program byl schválen 

jednohlasn ě 56 hlasy       
 
 
 
2.  Volba mandátové a volební komise:       
 

Návrh 
Výsledky hlasování 

  Pro    Proti Zdržel se 
Mandátová a 

volební komise 
sportovního klubu 

byla zvolena 
v navrženém 

složení 
 

Předseda  Petr Kremlá ček 55  1 

Člen  Milan Fila 55  1 

Člen Eva Hnizdílová 55  1 
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3.   Volba zapisovatele a ov ěřovatel ů zápisu z členské sch ůze:           
         

Návrh 
    Výsledky hlasování 
Pro     Proti Zdržel se  

Zapisovatel a 
ověřovatelé 
zápisu byli 

zvoleni 
v navrženém 

složení 
 

Zapisovatel Petr Kremlá ček 55  1 

Ověřovatel Josef Novotný 55  1 

Ověřovatel Radek Salát 55  1 

 
 
 
4.  Zpráva p ředsedy o činnosti klubu 2013-2014 - P ředseda 
 
 
 
5.  Zprávy o činnosti jednotlivých mužstev: 

 
a)  přípravky: Čeněk Heralecký a Marek Holešínský            
b)  žáci:  Petr Kolá ř a Dušan Koreš  
c)  dorost:  Milan Fila   
d)  muži B:  Patrik Netoli čka   
e)  muži A:  PhDr. Tilahun Tesfaye  
f)  ženy:  Michal Ferdan  

 
 
 
6.  Zpráva o hospoda ření v roce 2014 - František Fu čík, pokladník 
 
 
 
7.  Zpráva revizní komise - Karel Dokulil, p ředseda komise   
 
 
 
8.  Volba revizní komise: 

 

Návrh 
   Výsledky hlasování 
  Pro    Proti Zdržel se 

Revizní 
komise 

sportovního 
klubu byla 

zvolena 
v navrženém 

složení 

Předseda Karel Dokulil 55  1 

Člen Josef Novotný 55  1 

Člen Milan Tekal 55  1 
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9.  Volba výboru sportovní klubu        
 

Návrh 
   Výsledky hlasování 
Pro  Proti  Zdržel se  

 
 
 

Výbor 
sportovního 

klubu byl 
zvolen 

v navrženém 
složení 

 

Předseda Ing. Petr Kolá ř 55  1 

Místop ředseda  Čeněk Heralecký 55  1 

Pokladník František Fu čík 55  1 

Jednatel Petr Kremlá ček 55  1 

Člen výboru Jan Dokulil 55  1 

Člen výboru Milan Fila 55  1 

Člen výboru Jan Je řábek 55  1 

Člen výboru Ing. Radek Salát 55  1 

Člen výboru Zdeněk Ryšavý 55  1 

  
 
 
10.  Návrh zm ěny stanov 

 
a)  V souladu s novelou ob čanského zákoníku navrhovaná zm ěna 

dodatku názvu klubu 
 
Dosavadní název SK Huhtamaki Ok říšky, o.s. 
Nový název SK Huhtamaki Ok říšky, z.s. (poznámka zapsaný 
spolek)    

 
b)  V souladu se zavedením startovného je navrhována zm ěna článku 

IV. Stanov. 
 
     Dosavadní zn ění:     

IV. 
Členské příspěvky 

  
1) Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena ke sportovnímu klubu, pro něhož představují 

nedílnou součást finančních příjmů. 
2) Výši členských příspěvků navrhuje výbor sportovního klubu a po schválení členskou schůzí jsou závazné 

pro všechny členy klubu.  
3) V odůvodněných případech může výbor sportovního klubu člena od zaplacení členského příspěvku 

osvobodit.  
4) Členské příspěvky se platí za kalendářní rok. 
5) Každý člen sportovního klubu je povinen zaplatit členský příspěvek do 30.6. příslušného roku. Výbor 

sportovního klubu může povolit posečkání zaplacení členského příspěvku, anebo povolit jej zaplatit ve 
splátkách.   

6) Opakované nezaplacení členského příspěvku je důvodem pro vyloučení ze sportovního klubu. 
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Navrhované zn ění: 
IV. 

Členské příspěvky a příspěvek na činnost 
  

1) Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena ke sportovnímu klubu, pro něhož představují 
nedílnou součást finančních příjmů. 

2) Příspěvek na činnost hradí všichni aktivní hráči, jímž je umožňován tréninkový proces či start 
v utkáních mužstev sportovního klubu a slouží k pokrytí nákladů na zajištění tohoto procesu.    

3) Výši členských příspěvků navrhuje výbor sportovního klubu a po schválení členskou schůzí jsou závazné 
pro všechny členy klubu.  

4) Výši příspěvku na činnost navrhuje výbor sportovního klubu a po schválení členskou schůzí je závazný 
pro všechny aktivní hráče.  

5) V odůvodněných případech může výbor sportovního klubu člena od zaplacení členského příspěvku či 
příspěvku na činnost osvobodit.  

6) Členské příspěvky se platí za kalendářní rok. Příspěvek na činnost se platí za jarní část sezóny a za 
podzimní část sezóny.   

7) Každý člen sportovního klubu je povinen zaplatit členský příspěvek do 31. 3. příslušného roku. Výbor 
sportovního klubu může povolit posečkání zaplacení členského příspěvku, anebo povolit jej zaplatit ve 
splátkách.   

8) Každý aktivní hráč je povinen zaplatit příspěvek na činnost za jarní část do 31. 3. příslušného roku 
a za podzimní část sezóny do 31. 8. příslušného roku. To nevylučuje zaplaceného příspěvku na 
činnost za celý rok do 31. 3. příslušného roku. Výbor sportovního klubu může povolit posečkání 
zaplacení příspěvku na činnost, anebo povolit jej zaplatit ve splátkách.     

9) Opakované nezaplacení členského příspěvku je důvodem pro vyloučení ze sportovního klubu. 
10) Nezaplacení příspěvku na činnost je důvodem pro neumožnění tréninkové procesu či startu v utkáních 

příslušného mužstva sportovního klubu. 
 

11.  Návrh členských p řísp ěvk ů a p řísp ěvku na činnost pro rok 2015  
 

     I. jednotný členský p řísp ěvek 200,-K č/rok  
              - hrá či, trené ři, výbor, fanoušci, d ůchodci  

           - registrace všech člen ů ve FA ČR  
 

II.  přísp ěvek na činnost pro hrá če 600,-K č/polovina sezóny  
 
do 31. 3. p říslušného roku zajistí výbor výb ěr členských 
přísp ěvk ů od všech člen ů klubu (ne-hrá čů) pro p říslušný rok  

 
   do 31. 3. p říslušného roku  

trené ři (vedoucí mužstev) nahlásí složení mužstva pro jar o a 
vyberou od  
 - domácích hrá čů 200,- ( členský p řísp ěvek) + 600,-K č 
(p řísp ěvek na činnost)  
- od hostujících hrá čů p řísp ěvek na činnost 600,-K č  
 
do 31. 8. p říslušného roku  
trené ři (vedoucí mužstev) nahlásí složení mužstva pro pod zim a 
vyberou od domácích hrá čů a od hostujících hrá čů p řísp ěvek na 
činnost 600,-K č  
 
Výsledek hlasování o výši p řísp ěvk ů  - 52 pro, 4 se zdrželi. 
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12.  Diskuse 
 

a)  rozlou čení s Václavem Vodou – P ředseda 
 

 

 

13.  Přijetí usnesení členské sch ůze - usnesení bylo jednohlasn ě 
přijato.   

 

  

 

     
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE  
SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY ZE DNE 9.1.2015 : 

 
       Členská sch ůze: 
           

1.  schvaluje zprávu o hospoda ření za rok 2014, 
 

2.  schvaluje revizní zprávu, 
 

3.  schválila zm ěnu stanov dle p ředloženého návrhu a uložila 
předsedovi klubu podat tuto zm ěnu u p říslušného 
rejst říkového soudu 

 
4.  zvolila nový výbor SK Huhtamaki Ok říšky ve složení:  

Předseda Ing. Petr Kolá ř 

Místop ředseda  Čeněk Heralecký 

Pokladník František Fu čík 

Jednatel Petr Kremlá ček 

Člen výboru Jan Dokulil 

Člen výboru Milan Fila 

Člen výboru Jan Je řábek 

Člen výboru Ing. Radek Salát  

Člen výboru Zden ěk Ryšavý 

 
5.  zvolila revizní komisi SK Huhtamaki Ok říšky ve složení:  

 

Předseda Karel Dokulil 

Člen Josef Novotný 

Člen Milan Tekal 

 

6.  rozhodla o výši členských p řísp ěvku a p řísp ěvku na 
činnost pro rok 2015 následovn ě:           

             jednotný členský p řísp ěvek 200,-K č/rok  
        p řísp ěvek na činnost 600,-K č/polovina sezóny   
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14.  Ukončení  
 
 
 
V Okříškách dne 9.1.2015 
 
 
Zapsal:  Petr Kremlá ček                                    
 
 
Ověřil: ing. Radek Salát 
         
         Josef Novotný 
 
 
 
 
Rozdělovník: 9x členové výboru 
   1x p ředseda revizní komise 
   1x výv ěska SK Huhtamaki Ok říšky    


