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Zápis ze schůze členů – 1. 9. 2007

1. Zahájení
Předseda sdružení jakožto radou určený předsedající schůze schůzi členů zahájil. Přivítal 
přítomné  členy - dostavilo se 20 členů seniorů a několik členů juniorů. Schůze tak byla 
usnášeníschopná, neboť z celkového počtu 31 seniorů se dostavila nadpoloviční většina. Za 
zapisovatele byl předsedajícím schůze navržen a posléze schůzí jednohlasně (přítomnými 
seniory) schválen Zdeněk Bryndač.

2. Volba členů seniorů
Předseda sdružení přednesl návrh na schválení seniorského statutu na 1 rok pro Marka Rohlu, 
který je správcem oblasti Třtice. Návrh byl přijat všemi přítomnými členy seniory. Celkový 
počet členů seniorů tak vzrostl na 32, z nichž jich bylo přítomno 21.

3. Volba členů rady
Na funkci člena rady kandidovali – Filip Slánička (dosavadní člen rady, kterému by původní 
mandát skončil na konci roku 2007), Radek Řáda a Kateřina Čeňková. Hlasovalo se po 
jménech:
Filip Slánička – 20 hlasů pro /1 hlas proti
Kateřina Čeňková – 20 hlasů pro / 1 hlas proti
Radek Řáda – 21 hlasů pro / žádný hlas proti.
Rada tak od této chvíle měla od této chvíle 7 členů. Novým radním začal běžet nový tříletý 
mandát. Ostatním členům rady končí jejich mandát v polovině roku 2009 (byly zvoleni v roce 
2006).

4. Poskytnutí účelového daru na osvětlení hokejbalového hřiště
Projekt původně předložený jako asignace byl přenesen k rozhodnutí na schůzi členů. Naši 
členové a současně členové a příznivci hokejbalového týmu, požádali sdružení o poskytnutí 
účelového daru na nové osvětlení hokejbalového hřiště ve výši 200.000 Kč. Po diskusi bylo 
schváleno poskytnutí účelového daru městu Novému Strašecí (je majitelem areálu) na 
vybudování nového osvětlení hokejbalového hřiště Na Kocourku v Novém Strašecí, a to s 
podmínkou, že toto bude vybudováno do 31.8.2008. Návrh byl přijat všemi přítomnými členy 
seniory.

5. Závěr
Po oficiálních bodech jednání začla probíhat neformální diskuse a předsedající schůzi členů 
ukončil.
.

Zapsal: Zdeněk Bryndač
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