Výbor občanského sdružení SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB se sídlem Kořenec.
č.p. 152, 679 53 Benešov, svolává náhradní valnou hromadu sdružení (namísto řádné valné
hromady, která se měla konat dne 3. 6. 2006), a to na den 18.srpna 2006 v 18.00 hod. v areálu
golfového hřiště v Kořenci s následujícím pořadem jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o činnosti sdružení, schválení činnosti výboru sdružení za uplynulé období
3. Schválení návrhu rozpočtu sdružení na období roku 2006
4. Rozhodnutí o změně stanov
5. Závěr
MUDr. Marta Nazari

Miloslav Buřival

Náhradní valná hromada je usnášeníschopná při jakémkoli počtu přítomných členů.

Zápis z jednání náhradní valné hromady
SOKRATES GOLF & COUNTRY CLUB
se sídlem Kořenec, č.p. 152, 679 53 Benešov
Datum konání: 18. srpna 2006
Hodina a místo konání: 17,00 hod. v areálu golfového hřiště v Kořenci
Pořad jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o činnosti sdružení, schválení činnosti výboru sdružení za uplynulé období
3. Schválení návrhu rozpočtu sdružení na období roku 2006
4. Rozhodnutí o změně stanov
5. Závěr
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
Předsedkyně výboru SGCC MUDr. Nazari konstatovala, že na valné hromadě je přítomno dle
prezenční listiny osobně či prostřednictvím zástupců dle plné moci 59 z celkových 429 členů
s hlasovacím právem, což činí 14 %. Jelikož dnešní valná hromada je náhradní valnou
hromadou za řádnou valnou hromadu, která se měla konat 3. 6. 2006, je dle čl. VI odd. A
stanov SGCC usnášeníschopná při jakémkoliv počtu členů ve všech záležitostech, svěřených
jí do působnosti.
Jako orgány valné hromady navrhuje výbor:
předseda valné hromady – Mgr. Vladimíra Rouzková
zapisovatel – MUDr. Marta Nazari
Hlasování:
pro:
proti:

100%
0

zdrželi se: 0
Výsledek: orgány VH byly zvoleny.
2. Zpráva o činnosti sdružení, schválení činnosti výboru sdružení za uplynulé období
Veškeré předložené zprávy přednesl Mgr. Vlastimil Štefl.
VH SGCC vzala zprávy na vědomí.
Výbor SGCC navrhuje usnesení:
VH SGCC schvaluje činnost výboru sdružení za uplynulé období.

Protinávrh nebyl předložen.
Hlasování:
pro:

100%

proti:

0

zdrželi se: 0
Výsledek: usnesení bylo schváleno.
Předseda valné hromady přednesl procesní návrh na záměnu pořadí projednávaných bodů
pořadu jednání, a to bodů 3 a 4.
Protinávrh nebyl předložen.
Hlasování:
pro:
proti:

100%
0

zdrželi se: 0
Výsledek: usnesení bylo schváleno.
3.Rozhodnutí o změně stanov
Výbor sdružení předložil následující návrh na změnu stanov sdružení:
Článek IV stanov se doplňuje o následující ustanovení o převodu členství:
Řádné členství lze převést na jinou osobu za těchto podmínek:
 nabyvatel musí splňovat předpoklady vzniku členství dle čl. IV stanov sdružení,
 až po uplynutí nejméně 5 let od jeho vzniku,
 se souhlasem výboru sdružení,
 v případě, že člen neporušil svoje povinnosti plynoucí ze stanov.
Přechod členství (v případě úmrtí člena)
Členství nepřechází na dědice. Dědicové, kteří předloží pravomocnou listinu potvrzující jejich
nabytí dědictví nebo části dědictví, se mohou stát řádnými členy dle čl. IV stanov sdružení
s tím, že stanovený klubový poplatek činí polovinu v té době platného poplatku.
Tento návrh byl předsedou vh označen jako č. 1.
Člen sdružení p. Milan Feranec (rg.č. 048-0384) předložil další návrh:
Článek IV stanov se doplňuje o následující ustanovení o převodu členství:
Řádné členství lze převést na jinou osobu za těchto podmínek:


nabyvatel musí splňovat předpoklady vzniku členství dle čl. IV stanov sdružení,

 až po uplynutí nejméně 3 let od jeho vzniku,

 se souhlasem výboru sdružení. Výbor je oprávněn neudělit souhlas s převodem
členství jenom v případě, že převod členství závažným způsobem poškodí sdružení.
Výbor je povinen žadateli o převod členství písemně sdělit důvody neudělení souhlasu
s převodem,
 v případě, že člen neporušil svoje povinnosti plynoucí ze stanov.
Přechod členství (v případě úmrtí člena)
Členství nepřechází na dědice. Dědicové, kteří předloží pravomocnou listinu potvrzující jejich
nabytí dědictví nebo části dědictví, se mohou stát řádnými členy dle čl. IV stanov sdružení
s tím, že stanovený klubový poplatek činí polovinu v té době platného poplatku.
Tento návrh byl předsedou vh označen jako č. 2.
Následně všichni přítomní členové vypracovali a předložili ke schválení následující
protinávrh:
Článek IV stanov se doplňuje o následující ustanovení o převodu členství:
Řádné členství lze převést na jinou osobu za těchto podmínek:
 nabyvatel musí splňovat předpoklady vzniku členství dle čl. IV stanov sdružení,
 až po uplynutí nejméně 3 let, po které byl hrazen roční hrací poplatek,
 se souhlasem výboru sdružení. Výbor je oprávněn neudělit souhlas s převodem
členství jenom v případě, že převod členství závažným způsobem poškodí sdružení.
Výbor je povinen žadateli o převod členství písemně sdělit důvody neudělení souhlasu
s převodem,
 v případě, že člen neporušil svoje povinnosti plynoucí ze stanov.
Přechod členství (v případě úmrtí člena)
Členství nepřechází na dědice. Dědicové, kteří předloží pravomocnou listinu potvrzující jejich
nabytí dědictví nebo části dědictví, se mohou stát řádnými členy dle čl. IV stanov sdružení
s tím, že stanovený klubový poplatek činí polovinu v té době platného poplatku.
Tento návrh byl předsedou vh označen jako č. 3.
Hlasování:
Nejprve bylo hlasováno o návrhu č. 3.
V době hlasování bylo přítomno 61 členů. Dle ustanovení čl. VI odd. A stanov je pro
schválení změny stanov potřeba souhlasného vyjádření kvalifikované většiny přítomných
členů, tj. 2/3 přítomných členů.
pro:
proti:

100% tj. 61 hlasů
0

zdrželi se: 0

Výsledek: Návrh na změnu stanov č. 3 byl schválen. Od hlasování o ostatních návrzích bylo
již upuštěno.
4. Schválení návrhu rozpočtu sdružení na období roku 2006
Zprávu o hospodaření SGCC v uplynulém období a návrh rozpočtu zpracovala a přednesla
Ing. Lenka Blažková.
Výbor navrhuje usnesení:
Návrh rozpočtu SGCC na období roku 2006 a zpráva o hospodaření se schvaluje ve znění
předloženém dnešní VH.
Protinávrh nebyl předložen.
Hlasování:
pro:
proti:

100%
0

zdrželi se: 0
Výsledek: usnesení bylo schváleno.
Předložen návrh od přítomných členů sdružení, aby v zápise byl uveden následující úkol :
Výboru sdružení se ukládá projednat snížení ročních hracích poplatků pro seniory.
5. Závěr
Předseda VH konstatoval, že tímto byl program vyčerpán a jednání VH ukončil.
V Kořenci dne 18. 8. 2006
Mgr.Vladimíra Rouzková v.r.

MUDr Marta Nazari v.r.

předseda valné hromady

zapisovatel

