
KOB Dobřichovice
Zápis z členské schůze leden 2021

Elektronicky hlasovali: Vladimír Jaroš, Antonín Procházka, Pavla Mrázová, Jiřina 
Štrossová, Stanislav Mudr, Marek Jaroš, Jarda Pavlů, Jan Hovorka, Tomáš Rusý, 
Lukáš Kettner, Klára Zeman, Tomáš Zeman, Josef Paul, Adéla Kándlová, Filip Kándl,
Miluše Procházková, Marie Procházková

Členská schůze je usnášeníschopná dle čl.III odst.4 Stanov KOB Dobřichovice z.s.

Agenda:
1) Zpráva a schválení hospodaření klubu za rok 2020
2) Schválení změny ve výkonném výboru
3) Schválení výše členských příspěvků za rok 2020 a postupu jejich stanovení

v roce 2021
4) Schválení stavu členské základny k 31.12.2020
5) Registrace 2021
6) Různé

1. Hospodaření klubu
Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření klubu v následujícím 
rozsahu:

Stav financí k 31.12.2020……………………………... ………..19673,48 Kč.

Příjmy za rok 2020 ........……………………….… 68235,00 Kč
z toho 
- členské příspěvky …………..….62435,00 Kč
- úroky v bance ……………….…….….0,00 Kč
- vratky startovného.......................5800,00 Kč

Výdaje za rok 2020…………………………………64520,00 Kč
z toho 
- startovné, ubyt.,sport materiál……63520,00 Kč
- poplatky bance …………………….…....0,00 Kč
- poplatek ČSOS ………………….….1000,00 Kč

Stav záloh k 31.12.2020………………………………………...10979,83 Kč
Roční fixní příspěvek členů KOB………………………………….840,00 Kč
Vlastní finance KOB (bez záloh) k 31.12.2020…………………8693,65 Kč

Podrobné údaje o všech pohybech na oddílovém účtu i na pokladně oddílu, 
jakožto i o všech pohybech na podúčtech členů oddílu, jsou veřejně k dispozici
na oddílových stránkách www.jhsoft.cz/obweb.

2. Schválení změny ve výkonném výboru
Členská schůze schvaluje nového zástupce předsedy pro LOB Tomáše 
Rusého namísto Miluše Procházkové.
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3. Členské příspěvky
Členská schůze schvaluje výši členských příspěvků v roce 2020, tedy úměrně 
podle zaplacených částek za sportovní činnost jednotlivých členů plus fixní 
členský příspěvek dle usnesení minulé členské schůze.

Dále členská schůze schvaluje postup stanovení členských příspěvků pro rok 
2021 následujícím způsobem:
1) pro každého člena úměrně podle oddílem zaplacených částek za jeho 

sportovní činnost,
2) fixní roční příspěvek jako podíl na ročním poplatku 1000,- Kč zaplaceném 

oddílem KOB svazu ČSOS, a sice od každého člena oddílu, který v roce 
2021 dovrší 18 let a staršího, a je registrován v ČSOS pro závodní sezonu 
OB 2021, ve výši 60,- Kč za rok 2021.

4. Stav členské základny
Členská schůze schvaluje stav členské základny k 31.12.2020 podle soupisky 
(viz. příloha č.1) včetně všech změn provedených v roce 2020.

5.  Registrace 2021
Registrace LOB je provedena a uzavřena, bylo registrováno 6 členů, viz 
příloha č.1.
Blíží se termín registrace členů pro pěší OB, kdo se ještě nerozhodl, nechť tak
učiní do 15.2.2021 a nahlásí to předsedovi, uzávěrka je 28.2.2021.

6.  Různé
6.1. Placení záloh
Číslo oddílového účtu je 2000665503/2010, pro placení členských příspěvku 
se použije var.symbol platby vytvořený z registrace, kde DCE se nahradí 
číslem oddílu, tedy 0201,
např. DCE5400 bude platit s var.symbolem 02015400.
Stav záloh na členské příspěvky je v příloze č.2.

6.2. Přihlašování na závody
Vzhledem k situaci s koronavirem zatím nebyla zveřejněna termínovka závodů
Pražské a Středočeské oblasti. Doporučuji sledovat ORIS a přepínač „Pouze 
oficiální závody“ si přepnout do polohy „Všechny závody“. Než budou v ORIS 
zveřejněny závody naší oblasti je možno se přihlašovat pouze přes ORIS. Po 
jejich zveřejnění doplním na náš web „Kalendář 2021“ a bude možno se 
přihlašovat i přes naše stránky.
Zatím je nutno se přihlašovat v ORIS a platby (i prezentaci) provádět buď 
samostatně nebo, je-li tam více našich členů, lépe přes předsedu, tedy mu 
např. napsat e-mail nebo zavolat, usnadníme tím práci organizátorovi závodu.

Přílohy:
1) Soupiska členů KOB k 31.12.2020 spojená s registrací
2) Stav záloh k 1.1.2021

Zapsal: Vladimír Jaroš                          

V Dobřichovicích dne 7. února 2021
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