
Zápis z 2. mimořádné členské schůze Severočeského bridžového klubu, z.s. 
 
Svolavatel schůze Petr Jelínek zahájil jednání v prostorách restaurace Praha, Střekovské nábřeží 22, 
Ústí nad Labem dne 20.1.2018 v 13:10 hodin. 
 
Svolavatel podle listiny přítomných ověřil, že se členské schůze zúčastnilo 16 plných členů SBK z 
celkového počtu 21 plných členů. Jeden plný člen pověřil výkonem hlasovacího práva zástupce. 
Celkový počet hlasů přítomných tak činil 17 hlasů. 
 
Svolavatel seznámil přítomné s důvody pro změnu stanov spolku, s předsednickou verzí uvedenou v 
pozvánce (označena jako Verze 1) a návrhem Jiřího Křivánka doručeným předsedovi spolku dne 
19.1.2018 (označena jako Verze 2). V 13:15 vyhlásil svolavatel přestávku na odehrání turnaje během 
níž se členové mohli s návrhy seznámit.  
 
Po konci turnaje zahájil předsedající v 17:20 druhou část schůze.  
 
Členská schůze schválila usnesení: Výše členských příspěvků na rok 2018 je stanovena na stejnou 
výši jako v roce 2017 (Plné a přidružené členství: 100 Kč). (A: 15, N: 0, Z: 2). 
 
Předseda spolku seznámil přítomné s modifikací Verze 1 (vypuštění nadbytečných ustanovení v 
bodech 10.7-10.9.). Jiří Křivánek seznámil přítomné s důvody pro alternativní návrh, které byly 
následně diskutovány. Členská schůze se v informativním hlasování vyslovila pro to, aby bylo nejprve 
hlasováno o Verzi 1 (V1: 11, V2: 3, Z: 3). 
 
Členská schůze schválila nové znění stanov SBK v modifikované Verzi 1, která je přílohou tohoto 
Zápisu. (A: 12, N: 1, Z: 4). 
 
Předseda spolku konstatoval, že standardním počtem zastupitelů (členů sněmu) je pět, a vyzval 
přítomné k ohlášení kandidatury. V následné rozpravě s kandidaturou souhlasili (chronologicky) Jiří 
Netuka, Eva Kolářová a Vladimír Tesařík.  
 
Členská schůze schválila usnesení: Jiří Netuka, Eva Kolářová a Vladimír Tesařík jsou zvoleni 
zastupiteli na tříleté funkční období. (A: 14, N: 0, Z: 3). 
 
Poté svolavatel poděkoval účastníkům schůze a schůzi ukončil v 17:45 hodin. 
 
V Ústí nad Labem 20.1. 2018.  
 
_________________________ _________________________  
Zapsal: Petr Jelínek  Ověřil:  


