
Zápis z členské schůze SK Lysá nad Labem ze dne 24.11.2010 

 

1/ Členskou schůzi zahájil  F.Jašek, který zároveň seznámil přítomné s programem členskou schůze.                                                         

     Program byl všemi přítomnými jednomyslně schválen. J.Skálová a V.Dostál společně s F.Jaškem    

     Jako zakládající členové poděkovali všem přítomným za účast. 

2/ Přítomní byli seznámeni se stanovami SK Lysá nad Labem  

3/ Byla provedena registrace  přihlášek : 

- Luboš Zita 

- Roman Roubíček 

- Vladimír Hlatký 

- Václav Kopecký 

- Stanislav Bieda 

     Všichni uvedení byli jednomyslně přijati za členy SK Lysá nad Labem 

4/ Do výkonného výboru byli navrženi zakládající členové SK Lysá nad Labem : 

- Vladimír Dostál 

- Jana Skálová 

- František Jašek 

5/  Byla provedena volba předsedy SK Lysá nad Labem, kterým se stala Jana Skálová po     

      jednomyslném hlasování 

6/  Byla provedena volba místopředsedy SK Lysá nad Labem, kterým se stal Vladimír Dostál po  

      jednomyslném hlasování  

7/  Byla provedena volba hospodáře SK Lysá nad Labem, kterým se stal František Jašek po     

         jednomyslném hlasování 

8/  Byly odsouhlaseny členské příspěvky SK Lysá nad Labem a to ve výši 700,-Kč pro jeden 
kalendářní  

      rok. Příspěvky se pro daný kalendářní rok budou platit v uvedené výši jednorázově nejpozději 
do  
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     31.3. daného kalendářního roku a to převodem na účet SK Lysá nad Labem, nebo v hotovosti    

     hospodáři  F.Jaškovi. Nový člen SK Lysá nad Labem zaplatí členské příspěvky v plné výši do konce   

     měsíce, ve kterém byl přijat za člena SK Lysá nad Labem. 

     Placení příspěvků pro rok 2010 bylo odsouhlaseno členskou základnou, které bylo pojato na                      

     dobrovolnosti. Členský příspěvek pro rok 2010 zaplatil ve výši: 

 

      - Vladimír Dostál 700,- 

      - Vladimír Hlatký 200,- 

      - Stanislav Bieda 700,- 

      - Václav Kopecký       700,- 

      - Roman Roubíček 700,- 

      - František Jašek 700,- 

      Celkem vybráno     3.700,- 

 

9/  Jana Skálová dostala jako předsedkyně úkol, zařídit účast zástupců SK Lysá  na schůzi SK 
Šporkovy     

      střelnice, která se bude konat v únoru.  

      Jana Skálová založí www.sklysa.cz s tím, že František Jašek zaregistruje na uvedené stránky    

      doménu. 

      František Jašek zařídí razítko SK Lysá nad Labem a zaregistruje SK Lysá nad Labem na finančním    

      úřadě v Nymburce. Zároveň bude zaveden účet v České spořitelně, kam budou vloženy vybrané  

      členské příspěvky.  

      Jana Skálová informovala členy o možnosti pořádání plesů, kdy je ochotna předat zkušenosti    

      s pořádáním kulturních akcí. Tím pozvala členskou základnu na ples, který pořádá za jinou   

      organizaci dne 26.3. ve Staré Lysé. 

      Zápis provedl: 

      František Jašek 

http://www.sklysa.cz/
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