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KOB Dob řichovice 
Zápis z členské sch ůze dne 16.1.2018 

 
  
Přítomni: Paul Josef, Jaroš Vladimír, Procházková Miluše, Procházka Antonín,  

Mrázová Pavla, Štrossová Jiřinka, Pavlů Jaroslav, Kándl Filip, Kándlová 
Adéla, Kvasničková Michaela. 

Elektronicky hlasovali: Masner Ondřej, Mudr Stanislav, Jaroš Marek. 
Členská schůze je usnášeníschopná dle čl.III odst.4 Stanov KOB Dobřichovice z.s. 
 
 
 
Program:  

1) Zpráva a schválení hospodaření klubu za rok 2017 
2) Schválení výše členských příspěvků za rok 2017 a postupu jejich stanovení 

v roce 2018 
3) Schválení stavu členské základny k 31.12.2017 
4) Informace z nadřízených složek OB 
5) Registrace 2018 
6) Různé 

 
1. Hospoda ření klubu 

 
Členská schůze schvaluje  zprávu o hospodaření klubu v následujícím 
rozsahu: 
 
Stav financí k 31.12.2017……………………………... ………..18918,60 Kč. 
 
Příjmy za rok 2017 ........……………………….… 75040,00 Kč 
 z toho  

- členské příspěvky …………..….74480,00 Kč 
- úroky v bance ……………….…….….0,00 Kč 
- vratky startovného.........................560,00 Kč 

  
 Výdaje za rok 2017…………………………………78797,75 Kč 

 z toho  
- startovné, ubyt.,sport materiál…..77797,75 Kč 

  - poplatky bance ………………………....0,00 Kč 
  - poplatek ČSOS ………………….…1000,00 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 2017 a též postup 
jejich stanovení pro rok 2018, tedy úměrně podle zaplacených částek za 
sportovní činnost jednotlivých členů. 
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3. Stav členské základny 
Členská schůze schvaluje  stav členské základny k 31.12.2017 podle 
soupisky (viz. příloha č.1) včetně všech změn provedených v roce 2017. 
 
 

4. Informace z nad řízených složek OB 
Jarda Pavlů podal informace o průběhu změny právní subjektivity oblastního 
orgánu a o nutnosti účasti zástupce oddílu na nadcházející schůzi oblasti. 

 
 
5. Registrace 2018 

Předseda KOB upozornil na blížící se registraci členů pro pěší OB, kdo se     
ještě nerozhodl, nechť tak učiní do 15.2.2018. 

 
 
6. Různé 

a) 
Tonda Procházka informoval o prvním mezinárodním 5denním závodu 2018 
LIPICA OPEN ve Slovinsku v termínu 10.-14.3.2018. První přihláškový termín 
je do 15.2.2018. 
 

 b) 
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 platby členských p říspěvků je v p říloze č.2. 

 
 
 
 
Přílohy: 

1) Soupiska členů KOB spojená s prezenční listinou 
2) Stav záloh k 1.1.2018 

 
 
 
 
Zapsal: Vladimír Jaroš                           
 
V Dobřichovicích dne 16. ledna 2018 





Stav záloh ke dni 1.1.2018  

Rodina Stav podú čtu 
Rusých 1732,00
Štrossová 1530,00
Mrázová 1240,75
Procházkovi 1375,70
Hovorkovi 265,00
Jarošovi 1747,50
Pavlů 987,00
Mudr 555,00
Paul 407,00
Tachezy 0,00
Kettnerovi -120,00
Masnerovi 0,00
Kučerová -110,00
Kándlovi 225,00
Kvasni čková 0,00
Nika 80,00
Zemanovi -555,00
Vaculovi čovi 65,00
Prášek 0,00
Moravec -60,00


