Zápis z jednání členské schůze Bridžového spolku Havířov
konané dne 23. 12. 2018

1. ZAHÁJENÍ A PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ ČLENSKÉ SCHŮZE
Předseda BS Havířov Jaroslav Hájek přivítal přítomné a zahájil schůzi.
Přítomno bylo 30 členů (56 %, viz seznam členů). Členská schůze byla prohlášena jako usnášení schopná.

2. HLASOVÁNÍ O FUNKCÍCH ČLENSKÉ SCHŮZE
Předsedou členské schůze byl zvolen Jaroslav Hájek:
Skrutátorem členské schůze byl zvolen Daniel Vachtarčík:
Zapisovatelem byl zvolen Petr Pszczolka:

(31 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
(26 pro, 4 proti, 1 se zdržel).
(31 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).

3. ZPRÁVA PŘEDSEDY BS HAVÍŘOV
Předseda BS Havířov Jaroslav Hájek přednesl zprávu o činnosti kroužku za rok 2018 a o stavu pokladny za toto období.

4. DISKUSE A USNESENÍ K PŘEDNESENÉ ZPRÁVĚ
Zpráva byla členy vyslechnuta a bez připomínek přijata.

5. VYHODNOCENÍ KLUBOVÉ SOUTĚŽE
Byla vyhodnocena klubová soutěž za rok 2018, poháry budou třem nejúspěšnějším bridžistům v dlouhodobé klubové
soutěži předány na první klubové soutěži v novém kalendářním roce. První místo obsadil Daniel Vachtarčík, druhé Josef
Herout a třetí Miroslav Kunert.

6. VOLBA PŘEDSEDY PRO NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
Jediným kandidátem na nového předsedu byl Mgr. Jiří Mráz, který byl zvolen většinou hlasů.
(28 pro, 3 proti, 0 se zdrželo)

7. VOLBA KONTROLNÍ KOMISE PRO NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
Členové stávající kontrolní komise – Soňa Hájková, Erik Klemš a Daniel Vachtarčík projevili zájem o pokračování v
těchto funkcích a členská schůze schválila jejich činnost i na příští volební období většinou hlasů.
(28 pro, 3 proti, 0 se zdrželo)

8. SEZNÁMENÍ S VNITŘNÍM PŘEDPISEM O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH
Daniel Vachtarčík seznámil přítomné s novým vnitřním předpisem o cestovních náhradách, který členská schůze
jednomyslně schválila.
(31 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

8. ZMĚNA VÝŠE VKLADU ČLENŮ HABRY DO KLUBOVÉ SOUTĚŽE
Přítomní členové si většinou hlasů odhlasovali změnu ve výši vkladu do klubové soutěže členů Habry. Tito hráči
počínajíc 1.1.2019 vklad platit nebudou.
(23 pro, 5 proti, 3 se zdrželi)

6. ZÁVĚR
Předseda členské schůze vyzval přítomné k diskusi. V ní vystoupilo několik mladých členů havířovské bridžové
akademie, aby odůvodnili svou slabou účast na klubových turnajích. Namítali, že to nesouvisí s výší vkladu, ale spíše s
jejich rozvrhem hodin v den hraní v klubu. Předseda pak poděkoval všem přítomným členům spolku a schůzi ukončil.
Zapsal a kontrolu zápisu provedl:
Skrutátor členské schůze Daniel Vachtarčík
narozen 23.4.1976, bytem Řadová 18, Havířov-Šumbark, 736 01

………………….

Předseda Bridžového spolku Havířov Jaroslav Hájek
narozen 29.7.1968, bytem Dlouhá třída 470/17, Havířov-Město, 736 01

………………….

Zapisovatel členské schůze Petr Pszczolka
narozen 9.4.1972, bytem Turgeněvova 1, Havířov-Město, 736 01

………………….

