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Zápis členské schůze Sportovního Klubu Kociánka Brno, z.s. 

konané dne v Brně Kociánka 2 

dne 14. 10. 2016-10-04 

 

 

Zahájení:  16:05 hod                                                             Ukončení:  18:05 hod 

 

Pořad jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení pořadu jednání 

3. Schválení účasti přítomných hostů 

4. Volba komisí – mandátové, návrhové a volební 

5. Zpráva mandátové komise 

6. Návrh jednacího řádu 

7. Návrh volebního řádu 

8. Zpráva předsedkyně Sportovního klubu Kociánka Brno, z.s. o činnosti klubu 

za rok 2015 a do 30. 9. 2016 

9. Zpráva revizorky Sportovního klubu Kociánka Brno, z.s. k provedené 

kontrole činnosti spolku za rok 2015 

10. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 vč. povinných příloh, schválení 

hospodářského výsledku za rok 2015 

11. Různé 

12. Přijetí usnesení 

13. Závěr 

 

1. Zahájení I. Ráčková 

Požadavek některých přítomných členů o audio nahrávání ČS byl zamítnut, 

v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. 

 

2. Schválení pořadu jednání 

    Doplnění, připomínky: žádné  

 

          Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 



 

3. Schválení účasti přítomných hostů 

   Hosté: Nebyli přítomni žádní hosté 

 

4. Volba komisí – mandátové, návrhové a volební 

 

   Za členy společné komise byli navrženi a schváleni tito členové: Marie 

Mlaskačová, Pavel Mrkvička a Anna Vacková. 

Členové společné komise zvolili ze svého středu předsedkyni Marii 

Mlaskačovou. 

 

          Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

16:30 se dostavila paní M. Bečková s p. právničkou a dožadovaly se účasti na 

ČS SkK, vzhledem k tomu, že nejsou členky SkK, ČS SkK musely opustit. 

 

5. Zpráva společné komise 

 

   K 31. 12. 2015 je ve Sportovním klubu Kociánka Brno, z.s. zaregistrováno 

711 členů. Dle stanov má právo hlasovat 6 zástupců za jednotlivá sportovní 

odvětví s počtem 6 hlasů. Členská schůze je usnášení schopna při dosažení 

minimálního počtu 4 hlasů, což je nadpoloviční většina.  

1. Atletika 

2. Boccia 

3. Cyklistika 

4. Lukostřelba 

5. Plavání 

6. Kondiční cvičení 

 

Ve 16:05 hod, přítomno 5 oprávněných delegátů s hlasovacím právem 5 hlasů, 

což je více jak polovina oprávněných hlasů. Následující rozhodnutí členské 

schůze jsou právoplatná a členská schůze je usnášení schopná.  

K platnosti usnesení je nutno dosáhnout 4 hlasů, což je nadpoloviční většina 

oprávněných hlasů. 

 

6. Návrh jednacího řádu 

 

Jednací řád byl zveřejněn dne 12. 10. 2016  

Doplnění, připomínky: Žádné  

          Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 

 



 

7. Návrh volebního řádu 

 

Volební řád byl zveřejněn dne 12. 10. 2016  

Doplnění, připomínky: Žádné  

          Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

8. Zpráva předsedkyně Sportovního klubu Kociánka Brno, z.s. o činnosti 

klubu za rok 2015 a do 30. 9. 2016 

 

9.  Zpráva revizorky Sportovního klubu Kociánka Brno, z.s. k provedené 

kontrole činnosti spolku za rok 2015 

 

10. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 vč. povinných příloh, schválení 

hospodářského výsledku za rok 2015 

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

11. Různé 

11.1. Členské příspěvky  

11.2. Zápisy VV 

11.3. Akce SkK 

11.4. Článek s chybou  

11.5. Logo SkK 

11.6. Lačňák dres 

11.7. Chlebíčky 

11.8. Přetěžování dobrovolnice K. Kargerové  

11.9. Rušení a zavedení sportů 

11.10. Nábor sportovců 

11.11. Cyklistika 

11.12. Radek Procházka  

11.13. Plavání 

11.14. Účetnictví  

11.15. Poděkování  

 

11.1. Členské příspěvky  

Členové navrhli platit členské příspěvky  

- O výši členských příspěvků na daný kalendářní rok rozhoduje 4lenská 

schůze. 

 

11.2. Zápisy VV 

Dle některých členů jsou zápisy na webových stránkách SkK pozdě 



- není povinností zveřejňovat na webových stránkách zápisy VV, tyto 

zápisy dáváme na webové stránky dle časových možností, v minulosti 

žádný člen neprojevil zájem nahlédnout do těchto zápisů. 

 

11.3. Akce SkK  

 

Zúčastňujeme se akcí dle kalendáře SH, připomínka členů, že se chtěli 

zúčastnit křtu auta, který se konal v dopoledních hodinách: Akce byla 

naplánovaná koncem května SkK se přizpůsobil časovým možnostem hostů 

(donátorů). 

 

11.4. Článek s chybou  

V lednu 2016 byl zveřejněn článek s chybou 

- stačilo napsat email do SkK, že v článku je chyba, tato připomínka se 

nemusela řešit cca půl roku po uveřejnění.  

 

11.5. Logo SkK 

Někteří členové vznesly připomínku k novému logu 

- nové logo bylo několikrát řešeno s R. Kolkem a J. Kolkovou, důvody výroby 

nového loga jsou v zápisu VV.  

 

11.6. L. Lačňák nový dres 

Z důvodu že při používání klubového trika má pomalejší čas o 0,5s  

- Tento požadavek se týká VV nikoliv členské schůze  

 

11.7. Chlebíčky  

J. Kolková vznesla dotaz kde jsou chlebíčky a zákusky, za které J. Kolková 

vyplatila 833,- .  

- částka byla vyplacena z klubových peněz a toto občerstvení bylo určeno 

hostům VH2015 

 

17:25 odešla ze schůze delegátka za oddíl plavání K. Kargerová. 

 

11.8. Přetěžování dobrovolnice K. Kargerové 

J. Kolková nás upozornila, že rodiče na Kociánce říkají, že neustále 

přetěžujeme a využíváme K. Kargerovou, a dále nás upozornila, že není 

kvalifikována k vedení kroužku (tato připomínka byla řešena až po odchodu K. 

Kargerové, tudíž se nemohla vyjádřit) 

- připomínka kterou jsme v klubu již řešili. S K. Kargerovou důkladně probrali 

a ona se necítí vůbec přetěžována a zneužívána, K.Kargerová absolvovala kurz 

na Univerzitě Karlove v Praze a získala osvědčení o odborné způsobilosti pro 

TV a sport spasticky postižených tak jako další v SH. 

 



11.9. Rušení a začlenění sportů (žádost J. Kolkové o založení sportovního 

oddílu bowlingu) 

- O vzniku, začlenění a rušení dalších sportovních a organizačních odvětví 

rozhoduje VV, nikoliv ČS  

 

11.10. Nábor sportovců 

- R. Kolek a L. Lačňák nabídli, že udělají náborovou akci ve vlastní režii  

 

11.11. Cyklistika  

R. Kolek žádá, aby cyklisté na MČR v Brně používali čipy, aby se MČR 

zúčastnilo více cyklistů. Za tímto účelem se sejde s Z. Mlynářem a přednese 

mu návrh zlepšení CY. Z. Mlynář bude následně informovat členy VV SkK. 

 

11.12. Radek Procházka  

H. Nečasová, která se v současné době vyskytuje v Luži Košumberk 

informovala: v Luži kolují různé informace o Radkovi činnosti v Brně.  

Radek Procházka nebyl přítomen, proto bylo doporučeno H. Nečasové, aby se 

spojila přímo s R. Procházkem. (M. Polášek informoval, že Radek v tomto 

ročníku hrát nebude). 

  

11.13. Plavání 

J. Kolková informovla o tom, že si jí rodiče stěžují, že máme příliš drahé 

plavání  

(J. Princová informovala o tom, že všichni rodiče byli informováni a všichni 

s cenou souhlasí). 

 

11.14. Účetnictví 

Členové mají zájem o nahlédnutí do účetnictví viz. příloha. 

- Vzhledem k tomu, že letos účetnictví vede nová firma požádáme paní 

účetní o zajištění požadovaných materiálů do konce roku 2016, 

v případě nezvládnutí termínu, budeme členy informovat.  

 

11.15. Poděkování 

J. Kolková poděkovala S. Kazdové a M. Poláškovi za spolupráci s vychovateli 

CK při užívání tělocvičny. 

 

12. Přijetí usnesení 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 

 

13. Závěr 

 



Přílohy zápisu: 

1. Jednací řád 

2. Volební řád 

3. Hospodářský výsledek za rok 2015 

 

 

 

Zapsala: Irena Ráčková 


