Zápis
z náhradní členské schůze Bridžového klubu Máj,
konané dne 9.6.2022 od 18:00 hod. v klubovně Besedy, Na sadech 18, České Budějovice.
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. Zpráva o činnosti za rok 2021
2. Zpráva o hospodaření za rok 2021
3. Návrh rozpočtu na rok 2022
4. Diskuse o změně hrací místnosti
Průběh jednání:
Schůzi zahájil předseda klubu Michael Humpál. Bylo přítomno 14 z celkových 36 členů spolku. Předseda konstatoval,
že schůze je dle §257 Občanského zákoníku usnášeníschopná.
Za předsedajícího členské schůze byl navržen a schválen M. Humpál.
Hlasování: PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Byla předložena a schválena Zpráva o činnost za rok 2021.
Hlasování: PRO: 13
PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1

Byla předložena Zpráva o hospodaření za rok 2021.
Na žádost Z. Täuberové byla objasněna zpráva o hospodaření: rozdíly mezi zůstatky na účtu a v pokladně na začátku a
konci roku 2021 samozřejmě nesouhlasí s hospodářským výsledkem, protože ten je upraven o časové položky
(lednové vratky předplatného z roku 2020 a prosincové platby předplatného na rok 2022 nepatří do hospodářského
výsledku za rok 2021). Byl uveden aktuální zůstatek účtu 21.360 Kč, stav pokladny je průběžně zveřejňován na
klubových stránkách. Vybrané příspěvky ČBS se kompletně odvádí svazu, hospodaření klubu nijak neovlivňují.
Poté byla zpráva schválena.
Hlasování: PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Byl předložen Návrh rozpočtu na rok 2022.
Bylo diskutováno o plánovaném zvýšení vkladu a byla navržena alternativa nezdražovat a ztrátu doplatit z ušetřených
prostředků. Většina členů ale chtěla udržet vyrovnaný rozpočet, takže návrh rozpočtu byl schválen beze změn.
Hlasování: PRO:13
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 1
Diskuse o změně hrací místnosti:
Většina členů chtěla zůstat v Besedě i za cenu navyšování vkladů a předplatného.
Požadavky na případnou novou místnost: nižší nájemné než v Besedě, dostupnost MHD, 7 (nejlépe čtvercových) stolů
se židlemi, trvalý prostor na bridžový materiál, funkční wifi, toalety a možnost občerstvení (služby restaurace, nebo
minikuchyňka podobně jako v Besedě).
Předsedající poděkoval přítomným za účast a za hlasování a schůzi ukončil.
Zapsal: Michael Humpál dne 9.6.2022

