Zápis
z členské schůze Bridžového klubu Máj,
konané dne 21. 9. 2017 od 17,45 hod. v klubovně Besedy, Na sadech 18, České Budějovice.
Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1 zápisu)
Program:
1)
2)
3)
4)

Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření listin přítomných
Schválení programu členské schůze
Zpráva o činnosti a hospodaření a rozpočet na sezónu 2017/2018
Různé: a) Organizace VC ČB
b) Zápis změn do spolkového rejstříku
5) Závěr
Průběh jednání:
1) Schůzi zahájil předseda Jiří Täuber. 18 přítomných členů z celkových 39 členů spolku se
zapsalo do prezenční listiny. Předseda konstatoval, že schůze není usnášeníschopná. Přítomní se
přesto dohodli, že plánovaný program projednají.
2) Schválení programu členské schůze:
Usnesení 1: Přítomní schválili program schůze
Hlasování: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

3) Zpráva o činnosti a hospodaření a rozpočet na sezónu 2017/2018
Byla projednána a schválena zpráva výboru o činnosti a hospodaření spolku.
Usnesení 3: Přítomní schválili zprávu o činnosti výboru a hospodaření a rozpočet 2017/18
(příloha 2 zápisu)
Hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1

4) Různé: a) Organizace Velké ceny ČB
Velká cena ČB se bude konat ve změněném termínu 7. - 8. 4. 2018. Výbor spolku byl
pověřen organizací VC ČB tak, aby akce proběhla s přibližně vyrovnaným rozpočtem a
finanční dopad na hospodaření klubu byl v řádu stokorun.
b) Zápis změn do spolkového rejstříku
Předseda informoval členskou schůzi, že podle jeho názoru není třeba změny spolkového
rejstříku provádět. V nastalé diskuzi většina přítomných s tímto názorem nesouhlasila.
Předseda byl pověřen, aby změny ve spolkovém rejstříku (podle zápisu ze schůze ze dne
15. 9. 2016) provedl bez zbytečného odkladu, pokud to bude potřeba tak ve spolupráci s
vedením ČBS.
5) Závěr
Předsedající poděkoval přítomným za účast a hlasování a schůzi ukončil.
Zapsal : Jiří Täuber, datum a podpis ...........................................................
Kontroloval: Michael Humpál, datum a podpis ...................................................

