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Zápis z členské schůze SK Huhtamaki Okříšky  

ze dne 20.1.2007 
 
 
 
1. Zahájení - člen výboru SK Huhtamaki Okříšky Mgr. Václav Voda, pověřený vedením členské 

schůze: 
a) přivítal všechny přítomné, zejména pak pozvané hosty 

Ing. Ivo Urbance - generálního ředitele Huhtamaki Česká republika, a.s. 
PhDr. Jaromíra Velce - ředitele ZŠ v Okříškách 
Zdeňka Ryšavého - člena zastupitelstva Obecního úřadu Okříšky 
         

b) oznámil počty přítomných: - přítomno 76 delegátů 
                                                 - přítomno 3 hosté  

 
c) přednesl program schůze  

- schválení programu členské schůze 
- volba mandátové a volební komise 
- volba zapisovatele a ověřovatele zápisu  
- schválení volebního řádu    
- vystoupení zástupců jednotlivých mužstev                                      
- zpráva o hospodaření 
- revizní zpráva 
- zhodnocení uplynulého volebního období předsedou   
- volba revizní komise 
- volba výboru  
- projev předsedy klubu 
- schválení členských příspěvků 
- diskuse 
- usnesení členské schůze 
- ukončení       

 
 
 
2.  Schválení programu členské schůze  - program byl schválen všemi 76-ti hlasy       
 
 
 
 
3. Volba mandátové a volební komise:  předseda: Č. Heralecký   
      člen:   E. Hnízdilová 
      člen:   L. Dočkal    
 Schválena: pro  73       
   proti  0 
   zdržel se 3  
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4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu:  zapisovatel:  P. Kolář 
       ověřovatel:  Ing, R. Fukas 
 Schváleni: pro  74  
   proti  0 
   zdržel se 2   
 
 
 
5.  Schválení volebního řádu: 
 
 Schválen: pro 76 
   proti 0  
 
    
6.  Zprávy o činnosti jednotlivých mužstev: 

- přípravka: J. Dokulil 
- ml. žáci: P. Ferdan 
- st. žáci: M. Račický 
- ml. dorost: J. Paděra 
- st. dorost: M. Fila  
- muži B: K. Dvořák   
- muži A: Mgr. Z. Raus 
- ženy:  L. Dočkal 

 
 
 
7. Zpráva o hospodaření - F. Fučík 
 
8. Zpráva revizní komise - K. Dokulil - hospodaření bez závad  
 
9.   Zhodnocení uplynulého období stávajícím předsedou Mgr. Heraleckým 
 
10. Volba revizní komise: 

 
Návrh:   

Předseda: Karel Dokulil   pro    75                                 
      zdržel se 1   
Člen: Petr Jůza   pro    75   revizní komise zvolena       
      zdržel se 1 
Člen:  Pavel Ferdan ml.  pro    75 

      zdržel se 1   
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11.  Volba výboru 
           
        Návrh: 

Předseda:   Mgr. Miroslav Heralecký pro 75 (zdržel se 1)       
Místopředseda: Václav Voda   pro 75 (zdržel se 1)       
Pokladník: František Fučík  pro 75 (zdržel se 1)            výbor SK                                 
Sekretář:  Petr Kolář   pro 75 (zdržel se 1)           zvolen 
Člen výboru:  Jan Dokulil   pro 75 (zdržel se 1)                                                                  
Člen výboru: Jindřich Krejčí   pro 75 (zdržel se 1) 
Člen výboru: Mgr. Jaroslav Jůza  pro 75 (zdržel se 1) 

 
            
 
 
12. Projev zvoleného předsedy - Mgr. Heralecký   
 
 
13. Schválení členský příspěvků: 
       
         Návrh: ml. přípravka:   dobrovolný příspěvek 

st. přípravka (registrovaní): 700,-Kč 
žáci:    700,-Kč 
dorost:    700,-Kč 
muži:    700,-Kč 
ženy:    600,-Kč 
funkcionáři a trenéři:  200,-Kč 
ostatní členové:   100,-Kč 
dva mládežníci v rodině: 1000,-Kč 
tři mládežníci v rodině:  1200,-Kč 

 
 Schváleno: pro  76 
   proti  0 
   zdržel se 0   
 
 
14. Diskuse 

- Zdeněk Ryšavý - spolupráce obce a sportovního klubu 
- Sekretář p. Kolář - zvýšení členských příspěvky 
- p. Polák - dotaz na posílení prvního mužstva 
- p. Dokulil - trenérské obsazení přípravky   
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15. Přijetí usnesení členské schůze 
 
        Návrh: 
         

USNESENÍ: 
 
       Členská schůze, jakožto vrcholný orgán SK Huhtamaki Okříšky: 
                  

1. schvaluje zprávu o hospodaření F. Fučíka, 
2. schvaluje revizní zprávu p. Dokulila 
3. zvolil nový výbor SK Huhtamaki Okříšky ve složení: Mgr. Heralecký (předseda), 

p. Voda (místopředseda), p. Fučík (pokladník), p. Kolář (sekretář), p. Dokulil (člen), 
p. Krej čí (člen), Mgr. Jůza (člen), 

4. zvolil revizní komisi ve složení: p. Dokulil (předseda), p. Jůza (člen), p. Ferdan (člen), 
5. rozhodl o výši členských příspěvku následovně:           

ml. přípravka:   dobrovolný příspěvek 
st. přípravka (registrovaní): 700,-Kč 
žáci:    700,-Kč 
dorost:    700,-Kč 
muži:     700,-Kč 
ženy:    600,-Kč 
funkcionáři a trenéři:  200,-Kč 
ostatní členové:   100,-Kč 
dva mládežníci v rodině:  1000,-Kč 
tři mládežníci v rodině:  1200,-Kč                  

 
 
 Usnesení přijato: pro  76 
    proti  0 
    zdržel se 0          
                                                   
 
16. Ukončení  
 
 
V Okříškách dne 20.1.2007 
 
 
Zapsal: Petr Kolář       Ověřil: Ing. Radek Fukas          
 
 
 
Rozdělovník: 7x členové výboru 
  1x předseda revizní komise 
  1x vývěska SK    


