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ZÁPIS 

z jednání členské schůze spolku Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s., se sídlem 

Chvalšinská 111, 381 01 Český Krumlov, IČ 69085692, (dále jen ,,klub") konané dne 29. 

května 2018 v budově Sportovní haly v Českém Krumlově, Chvalšinská 111, 381 01 Český 

Krumlov 

 

1. bod - Zahájení 

(1) Předseda klubu pan Radek Votava přivítal v 17.00 hodin přítomné a uvedl, že v souladu 

s jednacím řádem členské schůze bude členskou schůzi řídit do chvíle, než se tohoto úkolu 

ujme předsedající zvolený touto členskou schůzí. 

(2) Předseda klubu následně oznámil, že na členské schůzi je přítomno celkem 7 členů klubu, 

všichni přítomní členové dovršili věku 18 let a jsou tak podle stanov klubu oprávněni na této 

členské schůzi hlasovat.  

(3) Předseda klubu vyhlásil, že podle platných stanov je členská schůze usnášeníschopná a 

způsobilá přijímat rozhodnutí. 

(4) Dále sdělil přítomným, že podle stanov klubu má právo hlasovat a právo být volen do orgánů 

klubu pouze člen klubu, který dovršil k dnešnímu dni věku 18 let. 

(5) Poté zahájil jednání členské schůze a seznámil přítomné s programem schůze tak, jak byl 

zveřejněn na internetových stránkách klubu. 

 

 

2. bod - Volba orgánů schůze 

(6) Předseda klubu přistoupil k 2. bodu zveřejněného programu a přednesl návrh výkonného 

výboru klubu na členy orgánů členské schůze. Výbor klubu navrhl, aby předsedajícím schůze 

byl pan Radek Votava, skrutátorem pan Ivo Černý a zapisovatelem pan Petr Jurný. 

(7) Předseda klubu vznesl dotaz, zda má někdo nějaký ústní požadavek na vysvětlení, návrh, 

protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. 

(8) Předseda klubu přednesl návrh usnesení takto: 

(9) Usnesení první: „Členská schůze volí předsedajícím schůze pana Radka Votavu, 

skrutátorem pana Iva Černého a zapisovatelem pana Petra Jurného.“ 

(10) Předseda klubu oznámil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina 

hlasů přítomných členů klubu s hlasovacím právem. 

(11) Předseda klubu následně vyzval členy klubu s hlasovacím právem k hlasování. 

(12) Předseda klubu po ukončení hlasování oznámil výsledky hlasování o prvním usnesení takto: 

 pro hlasovalo 7 členů klubu s hlasovacím právem  

 proti hlasoval 0 členů klubu s hlasovacím právem  

 hlasování se zdrželo 0 členů klubu s hlasovacím právem 

 

(13) Usnesení bylo přijato. 

3. bod - Program schůze 

(14) Předsedající navrhl, aby program členské schůze byl schválen ve zveřejněném znění.  

(15) Předsedající přednesl návrh usnesení takto: 

Usnesení druhé: „Členská schůze schvaluje tento program členské schůze: 
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1) Zahájení 

2) Volba orgánů schůze 

3) Schválení programu 

4) Volba revizora klubu 

5) Zpráva o hospodaření za rok 2017 

6) Výroční zpráva a Zpráva o sportovní činnosti klubu za rok 2017 

7) Závěr.“ 

(16) Předsedající oznámil, že k přijetí navrženého usnesení je potřebná nadpoloviční většina 

hlasů přítomných členů klubu s hlasovacím právem. 

(17) Předsedající následně vyzval členy klubu s hlasovacím právem k hlasování. 

(18) Předsedající po ukončení hlasování oznámil výsledky hlasování o druhém usnesení takto: 

 pro hlasovalo 7 členů klubu s hlasovacím právem  

 proti hlasoval 0 členů klubu s hlasovacím právem  

 hlasování se zdrželo 0 členů klubu s hlasovacím právem 

 

(19) Usnesení bylo přijato. 

 

4. bod - Volba revizora klubu 

(20) Předsedající uvedl, že bude přistoupeno k volbě revizora klubu. 

(21) Předsedající členské schůzi sdělil, že výkonný výbor klubu nenavrhl na revizora žádnou 

osobu. Dotázal se, zda přítomní členové navrhují určitou osobu na revizora. 

(22) Žádný návrh nebyl učiněn. 

(23) Předsedající sdělil, že z důvodu neučinění návrhu na osobu revizora nebude revizor touto 

schůzí volen. 

 

5. bod - Zpráva o hospodaření za rok 2017 

 

(24) Předsedající seznámil přítomné se zprávou o hospodaření klubu za rok  2017, zahrnující 

Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za rok 2017. 

(25) Předsedající vznesl dotaz, zda má někdo nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo 

doplnění zprávy, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak. 

(26) Předsedající přednesl návrh usnesení takto: 

Usnesení třetí: „Členská schůze schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření klubu za rok 

2017." 

(27) Předsedající následně vyzval členy klubu s hlasovacím právem k hlasování. 

(28) Předsedající po ukončení hlasování oznámil výsledky hlasování o čtvrtém usnesení takto: 

 pro hlasovalo 7 členů klubu s hlasovacím právem  

 proti hlasoval 0 členů klubu s hlasovacím právem  

 hlasování se zdrželo 0 členů klubu s hlasovacím právem 

 

(29) Usnesení bylo přijato. Schválená zpráva je přílohou číslo 1 zápisu z této členské schůze. 
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6. bod – Výroční zpráva a Zpráva o sportovní činnosti klubu za rok 2017 

(30) Předsedající seznámil přítomné s Výroční zprávou za rok 2017, Zprávou o sportovní činnosti 

klubu za rok 2017 a s dalšími informacemi týkajícími se činnosti klubu, kdy předsedající 

členskou schůzi mj. informoval o úmyslu hráčů Sabiny Milové (nar. 17. 1. 1997) a Ondřeje 

Krále (nar. 15. 4. 1999) přestoupit do jiných sportovních klubů. 

(31) Předsedající vznesl dotaz, zda má někdo nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo 

doplnění zprávy a sdělených informací, návrh, protinávrh či protest k tomuto bodu pořadu 

jednání. Nebylo tomu tak. 

(32) Předsedající přednesl návrh usnesení takto: 

Usnesení čtvrté: „Členská schůze schvaluje předloženou Výroční zprávu za rok 2017 a 

Zprávu o sportovní činnosti klubu za rok 2017." 

(33) Předsedající následně vyzval členy klubu s hlasovacím právem k hlasování. 

(34) Předsedající po ukončení hlasování oznámil výsledky hlasování o pátém usnesení takto: 

 pro hlasovalo 7 členů klubu s hlasovacím právem  

 proti hlasoval 0 členů klubu s hlasovacím právem  

 hlasování se zdrželo 0 členů klubu s hlasovacím právem 

 

(35) Usnesení bylo přijato. Schválené zprávy jsou přílohami číslo 2 a 3 zápisu z této členské 

schůze.  

 

7. bod - Závěr 

(36) Předsedající vyhlásil, že jsou vyčerpány všechny body programu členské schůze, poděkoval 

všem přítomným za účast a uvedl, že zápis z členské schůze bude vyhotoven v souladu 

s jednacím řádem členské schůze. 

(37) Členská schůze skončila v 17:25 hodin. 

 

V Českém Krumlově dne 29. května 2018 

Předsedající členské schůze: Radek Votava 

Skrutátor členské schůze: Ivo Černý 

Zapisovatel členské schůze: Petr Jurný 

 

Seznam příloh: 

Příloha číslo 1: Zpráva o hospodaření za rok 2017 

Příloha číslo 2: Výroční zpráva za rok 2017 

Příloha číslo 3: Zpráva o sportovní činnosti klubu za rok 2017 

Příloha číslo 4: Prezenční listina 


