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Handicap sport club Havířov, z. s. 
 

Zápis z členské schůze 
 
 
 
Datum: 30. 11. 2019 
Místo: Městská sportovní hala v Havířově 
Čas: 16:30 
 
Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 38 členů 
Počet přítomných členů bez hlasovacího práva: 1 
Počet hostů: 2 
 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení jednacího řádu 
3) Schválení programu schůze 
4) Schválení stanov HSC Havířov 
5) Schválení směrnice o členských příspěvcích 
6) Schválení volebního řádu 
7) Doplňkové volby  
8) Jiné 

 
1) Zahájení 
- Členové spolku, kteří se dostavili na zasedání členské schůze, se zapsali do 

listiny přítomných a podepsali k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. 
Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu (příloha č. 1). 

- Předsedajícím členské schůze byl určen Mgr. Martin Kučera. 
- Určený člen výkonného výboru sdělil volební schůzi počet přítomných a 

oznámil, že na členskou schůzi se dostavilo 39 členů spolku, z toho 1 bez 
hlasovacího práva. Volební schůze je usnášeníschopná. 
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- Členská schůze schválila přítomnost hostů: pro 38, zdrželo se 0, proti 0. 
 

2) Schválení programu schůze  
- Určený člen výkonného výboru seznámil přítomné s programem schůze, 

který byl členům předem oznámen v pozvánce. 
- Program členské schůze byl schválen členskou schůzí: pro 38, zdrželo se 0, 

proti 0. 
 

3) Schválení jednacího řádu 
- Určený člen výkonného výboru seznámil přítomné s důvody pro přijetí 

jednacího řádu, který je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 2).  
- Jednací řád byl schválen členskou schůzí: pro 38, zdrželo se 0, proti 0. 

 
4) Schválení stanov s účinností od 1. 1. 2020 
- Určený člen výkonného výboru seznámil přítomné s důvody pro přijetí 

nových stanov spolku. Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy ve znění, 
které tvoří přílohu tohoto zápisu (příloha č. 3).  

- Nové stanovy spolku byly schváleny členskou schůzí: pro 37, zdržel se 1, 
proti 0. 
 

5) Schválení směrnice o členských příspěvcích 
- Určený člen výkonného výboru seznámil přítomné s důvody pro přijetí 

nové směrnice upravující členské příspěvky spolku, která tvoří přílohu 
tohoto zápisu (příloha č. 4).  

- Nová směrnice o členských příspěvcích byla schválena členskou schůzí: pro 
38, zdrželo se 0, proti 0. 
 

6) Schválení volebního řádu 
- Určený člen výkonného výboru seznámil přítomné s důvody pro přijetí 

volebního řádu, který tvoří přílohu tohoto zápisu (příloha č. 5). 
- Volební řád byl schválen členskou schůzí: pro 38, zdrželo se 0, 
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7) Doplňkové volby 
a) Volba volební komise 
- Členové volební komise byli v souladu s volebním řádem navrženi tito 

členové: 
Michal Koutný, jako předseda volební komise 
Matěj Ostárek, člen volební komise 
Marie Kalmanová, člen volební komise 

- Navržená volební komise byla schválena členskou schůzí: pro 35, zdrželi se 
3, proti 0. 
 

b) Volba člena výkonného výboru a zároveň předsedy HSC Havířov 
- Předseda volební komise oznámil výsledky voleb člena výkonného výboru 

a předsedy HSC Havířov: 
 
S počtem 38 hlasů byla členkou výkonného výboru a předsedkyní HSC 
Havířov zvolena Bc. Kateřina Šajnarová, jejíž mandát nabývá účinnosti k 
1. 1. 2020. 
 

c) Doplňkové volby členů do výkonného výboru HSC Havířov 
- Předseda volební komise oznámil výsledky volby členů do výkonného 

výboru HSC Havířov: 
 
Výsledky voleb členů do výkonného výboru: 
Jiří Marsín s počtem 29 hlasů, ZVOLEN. Mandát nabývá účinnosti k 
1. 1. 2020. 
Mgr. Martina Kotulová s počtem 21 hlasů, ZVOLENA. Mandát nabývá 
účinnosti k 1. 1. 2020. 
Mgr. Alena Sajdaková s počtem 19 hlasů, NEZVOLENA. 
Vojtěch Zajíček s počtem 1 hlasu, NEZVOLEN. 

 
Výkonný výbor HSC Havířov bude ve složení: 
- předsedkyně 

Bc. Kateřina Šajnarová 
- členové výkonného výboru 

 Mgr. Milan Svojanovský 
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Seznam příloh: 
1. Listina přítomných na zasedání členské schůze spolku Handicap Sport Club 

Havířov, z.s. dne 30. listopadu 2019 
2. Jednací řád členské schůze HSC Havířov, konané dne 30.11.2019 
3. Stanovy 
4. Směrnice o členských příspěvcích 
5. Volební řád 
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