
Zápis 
z členské schůze Bridžového klubu Máj, pobočného spolku Českého bridžového svazu 
konané dne 6. 9. 2018 od 17,45 hod. v klubovně Besedy, Na sadech 18, České Budějovice. 

 
Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1 zápisu) 
Program: 

1) Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření listin přítomných 

2) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 
3) Zvýšení příspěvků s možností předplatného 
4) Návrh rozpočtu na rok 2019 
5) Různé 

Průběh jednání: 

1) Schůzi zahájil předseda Jiří Täuber. 19 přítomných členů z celkových 37 členů spolku se 

     zapsalo do prezenční listiny. Předseda konstatoval, že schůze je usnášeníschopná. 

2) Zpráva o činnosti a hospodaření za sezónu 2017/2018 

    Byla projednána a schválena zpráva výboru o činnosti a hospodaření spolku. 
                 Usnesení 1: Přítomní schválili zprávu o činnosti výboru a hospodaření a rozpočet 2017/18 

           (příloha 2 zápisu) 

    Hlasování: PRO: 18, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 1 

3) Zvýšení příspěvku s možností předplatného 

    Byl projednán návrh výboru zvýšit klubové příspěvky na 50,- Kč/hrací večer s možností 

    předplatného ve výši 35,- Kč/hrací večer při předplatném na půl roku. Diskutovaly se i jiné 

    návrhy, např. zvýšit příspěvky na 40,- Kč pro všechny a návrh na oddělení příspěvků na 

    nájem hrací místnosti od ostatních výdajů klubu a tuto část příspěvku udělat dobrovolnou. 

    Tyto návrhy nenašly širší podporu. 
               Usnesení 2: Přítomní schválili návrh výboru na zvýšení příspěvků na 50,- Kč/hrací večer 

                                    s možností předplatného ve výši 35,- Kč za večer s platností od 6. 9. 2018. 

            První období předplatného je od 6. 9. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 525,- Kč. 

           Dále pak budou období půlroční, leden-červen a červenec-prosinec, vždy ve 

           výši 25x35,- =  875,- Kč. 

    Hlasování: PRO: 18, PROTI: 1, ZDRŽELI SE: 0 

4) Návrh rozpočtu na rok 2018/2019 

    Protože není možné odhadnout, kolik členů využije možnosti předplatného, není možné ani 

    sestavit přesný rozpočet. Výbor připraví návrh rozpočtu na rok 2019 v průběhu měsíce 

    ledna 2019 a seznámí s ním členy elektronicky. 

5) Různé 

    Milan Prášil seznámil členy s možností zúčastnit se bridžového týdne v Karlových Varech. 

6) Závěr 

    Předsedající poděkoval přítomným za účast a hlasování a schůzi ukončil. 

 

Zapsal : Jiří Täuber, datum a podpis ....................................................................  

  

Kontroloval: Michael Humpál, datum a podpis ................................................... 


