ZÁPIS
z jednání řádné členské schůze spolku Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem, z.s., IČ 029 04 683, se sídlem Zborovská 2371, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 
I.
Řádné zasedání členské schůze spolku Krasobruslařského  klubu Dvůr Králové nad Labem, z.s. bylo svoláno výborem spolku na den 17.11.2019 v 11.00 hodin. do prostor šatny členů klubu v areálu zimního stadionu ve  Dvoře Králové nad Labem. 
II.
Zahájení členské schůze
Jednání zahájila v 11.00 hod. předsedkyně výboru Mgr. Helena Seitlová přivítáním všech přítomných; dále konstatovala, že z celkového počtu 42 členů klubu, kteří jsou oprávněni hlasovat je přítomno 27 členů spolku (včetně 6 plných mocí pro zastupování).  Členská schůze je tedy usnášeníschopná.  
III.
Schválení programu členské schůze
Členská schůze byla svolána výborem s tímto programem:
	Zahájení 
	Slovo svolavatele a volba předsedajícího 
	Volba orgánů spolku (výbor spolku)
	Schválení zprávy o hospodaření spolku
	Různé  
	Závěr 

IV.
Volba orgánů členské schůze
Předseda výboru  přistoupil k volbě orgánů členské schůze:
	Předsedající členské schůze -  navržena:

JUDr. Michaela Koblasová
Hlasování: JUDr. Michaela Koblasová byla zvolena jednomyslně.
	Jako zapisovatel -  navržena: Mgr. Helena Seitlová

Hlasování: Mgr. Helena Seitlová  byla zvolena jednomyslně.

V.
Hlasování o schválení programu
Program, tak jak je uveden na pozvánce na členskou schůzi byl jednomyslně schválen.

VI.
Volba členů výboru pro období 2019 – 2024
Stávající složení výboru: 

Mgr. Helena Seitlová,  JUDr. Michaela Koblasová a  Marcela Pospíšilová

	Navrhované nové složení výboru:


Mgr. Helena Seitlová, nar. 16.4.1959, bytem Na Příčce 1986, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
JUDr. Michaela Koblasová, nar. 22.10.1972, bytem Zborovská 2371, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Jitka Haková, nar. 10.5.1978, bytem Erbenova 2366, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Navrhované složení výboru bylo schváleno většinou přítomných (26hlasů). 

VII.
Zpráva o výsledku hospodaření za roky 2014 – 2018
Předsedkyně  členské schůze JUDr. Michaela Koblasová informovala o hospodaření za uplynulé hospodářské roky 2014 – 2018 s tím, přesné účetní závěrky jsou dostupné na portálu www.justice.cz. Jednotlivé doklady jsou k nahlédnutí u hospodářky klubu Drahomíry Vejvodov. Uvedla, že hospodářský výsledek klubu byl každý rok mírně přebytkový. Dodala, že příjmem klubu jsou každý rok :
	dotace (Města Dvora Králové n.L., MŠMT, případně další – Český krasobruslařský svaz, Královéhradecký kraj)
	členské příspěvky 
	ostatní (příjmy ze startovného, vystoupení a ostatní)

mezi výdaje patří:
	pronájem sportovišť (nejvyšší výdaj klubu -  ve výši téměř 400 tis. Kč/rok)
	odměny trenérům 
	ostatní výdaje 


Zpráva o výsledku hospodaření za roky 2014 – 2018 byla schválena jednomyslně. 

VIII.
Různé
Předsedkyně  členské schůze JUDr. Michaela Koblasová informovala o akcích, které v sezóně plánuje ještě klub  pořádat:
vystoupení tří skupin bruslařů a dvou párů o přestávkách hokejových utkání HC Rodos (nácvikem pověřena Jana Koblasová; při nácviku skupiny II. bude vypomáhat L. Serbousková a M. Krebsová, při nácviku skupiny III. bude vypomáhat Tereza Haková; nácvik je dobrovolný, každá skupina i pár by měly vystoupit min. 2x, výuka začne v neděli 24.11. 2019 a skončí 24.1.2020)
Vánoční závod – 15.12.2019
Finále projektu Bruslička – 13.3.-14.3.2020
	Tradiční klubové vystoupení pro školy a školky „Pohádkové putování“ – v týdnu po 16.3.2020 (výuka začne o jarních prázdninách s tím, že klub počítá s tím, že pro většinu dětí začne výuka až po prázdninách, tj. po 17.2.2020). Rozpis jednotlivých skladeb pohádkové mozaiky bude do 10.2.2020 na webu klubu. 
IX.
Závěr členské schůze
Předsedající členské schůze konstatovala, že byly projednány všechny body programu jednání a nikdo neměl další návrhy. Poděkovala všem přítomným za účast a jednání členské schůze prohlásila za ukončené v 11.25 hodin. 


Sepsala 					Mgr. Helena Seitlová

……………………………….

