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KOB Dob řichovice 
Zápis z členské sch ůze dne 6.1.2017 

 
  
Přítomni: 
Paul J.,Jaroš V.,Jaroš M.,Procházková M.,Procházka A.,Mrázová P.,Štrossová 
J.,Pavlů J.,Rusá L.,Kándl F.,Zeman T.,Kándlová A.,Zeman K.,Rusý T.  
což je 14 z 27 dospělých čelnů, členská schůze je tedy usnášeníschopná. 
 
Program:  

1) Zpráva a schválení hospodaření klubu za rok 2016 
2) Schválení výše členských příspěvků za rok 2016 a postupu jejich stanovení 

v roce 2017 
3) Schválení směrnice 2017/1 o členství v KOB 
4) Schválení stavu členské základny k 31.12.2016 
5) Informace z nadřízených složek OB 
6) Registrace 2017 
7) Různé 

 
1. Hospoda ření klubu 

 
Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření klubu v následujícím 
rozsahu: 
 
Stav financí k 31.12.2016……………………………... ………..22676,35 Kč. 
 
Příjmy za rok 2016 ........……………………….… 79510,00 Kč 
 z toho  

- členské příspěvky …………..….79510,00 Kč 
- úroky v bance ……………….…….….0,00 Kč 
- vratky startovného..............................0,00 Kč 

  
 Výdaje za rok 2016…………………………………74879,00 Kč 

 z toho  
- startovné, ubyt.,sport materiál…..74005,00 Kč 

  - poplatky bance ………………………....0,00 Kč 
  - poplatek ČSOS ………………………700,00 Kč 
  - poplatek stát.správa-zápis spolku.....174,00 Kč 
 

 
Podrobné údaje o všech pohybech na oddílovém účtu i na pokladně oddílu, 
jakožto i o všech pohybech na podúčtech členů oddílu, jsou veřejně k dispozici 
na oddílových stránkách www.jhsoft.cz/obweb. 
 

 
 

2. Členské p říspěvky 
Členská schůze schvaluje výši členských příspěvků v roce 2016 a též postup 
jejich stanovení pro rok 2017, tedy úměrně podle zaplacených částek za 
sportovní činnost jednotlivých členů. 
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3. Směrnice o členství 

Členská schůze schvaluje Interní směrnici 2017/1 o členství v KOB (viz. 
příloha č.1). 
 
 

4. Stav členské základny 
Členská schůze schvaluje stav členské základny k 31.12.2016 podle soupisky 
(viz. příloha č.2) včetně všech změn provedených v roce 2016. 
 
 

5. Informace z nad řízených složek OB 
Jarda Pavlů informoval členskou schůzi: 
a) 
o změně právní subjektivity oblastního orgánu, dříve SSOS, dle NOZ 
b) 
dosud dobrovolný příspěvek na činnost oblasti ve výši 50,-Kč na dospělého 
člena bude stanoven jako povinný 
c) 
o tomto jakožto i o jiných skutečnostech bude rozhodovat valná hromada 
oblasti, bude třeba zajistit účast, má na starosti předseda KOB. 

 
 
6. Registrace 2017 

Předseda KOB upozornil na blížící se registraci členů pro pěší OB, kdo se     
ještě nerozhodl, nechť tak učiní do 15.2.2017. 

 
 
7. Různé 

Číslo oddílového účtu je 2000665503/2010, pro placení členských příspěvku 
se použije var.symbol platby vytvořený z registrace, kde DCE se nahradí 
číslem oddílu, tedy 0201, 
např. DCE5400 bude platit s var.symbolem 02015400. 
Stav záloh na členské p říspěvky je v p říloze č.3. 
 
 
 

 
 
Přílohy: 
1) Interní směrnice 2017/1 o členství v KOB 
2) Soupiska členů KOB spojená s registrací a prezenční listinou 
3) Stav záloh k 1.1.2017 
 
 
Zapsal: Vladimír Jaroš                           
 
V Dobřichovicích dne 6. ledna 2017 



 
KOB Dob řichovice z.s. 

Interní sm ěrnice 2017/1 o členství v KOB 
 
 

I. 
Účel a cíl sm ěrnice 

 
Tato směrnice upřesňuje odstavec IV. a V. Stanov KOB Dobřichovice ohledně členství v 
KOB. Má za cíl vymezit proces vzniku a zániku členství v KOB zejména ve vztahu k 
registracím v sekcích Českého svazu orientačních sportů (ČSOS).  
Tato směrnice byla schválena členskou schůzí KOB Dobřichovice dne 6.1.2017. 
 
 

II. 
Vznik členství 

 
Členem KOB Dobřichovice se stává fyzická osoba při splnění všech obecných 
požadavků daných stanovami tímto postupem: 
1) automaticky dnem registrace v některé sekci ČSOS za KOB Dobřichovice, 
2) na vlastní žádost (bez registrace za KOB Dobřichovice) doručenou libovolnou 

cestou předsedovi KOB od osoby nebo jejího zákonného zástupce. 
Zařazení do členské základny technicky provádí předseda KOB a jednou ročně 
schvaluje členská schůze. 
 

III. 
Zánik členství 

 
Členství v KOB Dobřichovice zaniká 
1) na vlastní žádost člena nebo jeho zákonného zástupce, doručenou libovolnou 

cestou předsedovi KOB za předpokladu, že člen není registrován v žádné sekci 
ČSOS za KOB Dobřichovice a má-li vypořádány finanční vztahy s KOB, 

2) nebyl-li člen za poslední dva kalendářní roky registrován v žádné sekci ČSOS za 
KOB Dobřichovice a neprojeví on nebo jeho zákonný zástupce vůli zůstat nadále 
členem KOB, a má-li vypořádány finanční vztahy s KOB, 

3) vyškrtnutím nebo vyloučením z rozhodnutí výkonného výboru dle odstavce V. 
Stanov po vypořádání finančních vztahů s KOB. 

4) úmrtím člena s následným vypořádáním finančních vztahů s KOB. 
Vyřazení z členské základny technicky provádí předseda KOB a jednou ročně 
schvaluje členská schůze. 
 

IV. 
Schvalování členské základny 

 
Členská schůze jednou ročně, vždy na začátku roku, schvaluje stav členské základny 
ke konci předchozího roku. Veškeré sporné otázky kolem členství je nutno řešit 
předtím a nebo nejpozději na této členské schůzi. Následně předseda odesílá 
Evidenční list KOB Dobřichovice na ČSOS. 
 
 
V Dobřichovicích dne 6.1.2017 
Vladimír Jaroš, předseda 





Stav záloh ke dni 1.1.2017  

 

Rodina Stav podú čtu  
Rusých 1982,00  
Štrossová 1540,00  
Mrázová 940,10  
Procházkovi -128,30  
Hovorkovi 415,00  
Jarošovi 5116,90  
Pavlů 1320,00 
Mudr 605,00  
Paul -133,00 
Tachezy -90,00  
Kettnerovi -120,00  
Masnerovi -190,00  
Kučerová 240,00  
Kándlovi 755,00  
Kvasni čková 0,00  
Nika 150,00 
Zemanovi 335,00  
Vaculovi čovi 35,00  
Prášek 0,00  
 
 


