
záDi, z čklr§ké §chůze sťedočeskéLo bidhinaonovóho 3v.zrr. zl" (dilc ie §tčBa§|
kon né l |520lt v rř.ze

Čbn§ká sch,ůz€ slčBas ss koDala i4,530l8 Y Píaze od l7.0o hoď

ČkDská schůzc se řídila timto prográ$en:

1/ Zahájení, schváaní programu
2l volbo zapisovalele a ověřovarele zÁpi-§Ll

3/ Zpáva o čirrnosti W za období 2017-2018
4l Konďný .o4oč6t stčBas za rok 2017 a íozpočď,a 2018
5/ Zpníva čIena pověleného konrr,olou
6/ Přijďí noYýEh členů stčBas
7l 7,váva o vogI6'í|.J.Pojď lírit badminton'
8l Zpráva STK
9/ Norninace rm Valnou híonadu čBaS
1 0/ Volba čleDa pověŤenébo kontrolou
l l/ Di§ku§o
12l Usneseni
lu aÝér

t/ sohůá aújil před§eda StčBaS Petr Martinec kontolou pIEsentačni li§tiúy (přiloba Zápisu)
kon§tatováDírl že §chůze je usnášení sdrcpná.

2/ |.Iáwh před§edy Da zapisovalelc Jiří Modlinger,jiný ír,ivtb nebyt pHložcrr,
HlasoÝino, zapisovatelem zvolen Jiří Modlinger.
Návrh F]bd§€dy oa ovďro!.aíele ápisu - olivie Ruhášová_
Hlasováno, ověřovatelem zápisu zvolena olivie Rubášová,

3/ Předseda stčB8s Petr Martiíec přednesl zTnívu o čirlrlo§ti W za obdabi2ol7-20l8
(přnoha zápisal)

Členská schťrze n,lala zprávu rn vědomi.

4/ Hseda ŇčB8s P€tí Martinec předloál konečný rozpďct stčBa§ za rok 2ol7 a návrh
rozpočtu na 20l8.

ČlP,n§ká sEhůze mzpočet §chÝár Á § tím, ř částky,o4očtu Da íok 20l& které brrdou
ar,r\ry až w zýeiejŇní dotací může schválit vV.

5/ Olivie Rubášová přednesla zpnivu člena pověřeného kontrolou.
ČlensU scnůze v-zata zprávu na vědoni_

6/ Přijďi no\ďch členů stčBas:
BADM|NToN PATRIoT - ČeHkovice, spolck a TJ Sokol N5mbur*.
čleú§kí §chůze §ouht §i.

7/ Lucie Krejčová pŤednesla zpávu o programu ,.Pojď hnát badmiltoď' (příloha zápisu).
Čkoskrá xhůze yzala zpráw oa vědomi.
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8/ Jiří ModliDg€í předne§l zpnivu o čimosti STK-
Členská schůze vzala zpráw na vědomí.

9/ NomiBa§€ ua W ČBas-
Pet! Maltinec předúesl náwh nominr.e: LuckA Krejčovt Jiří Modlinger
čtenstrl schůze souhlasí.

t(),lPdr Maltin@ předú€sl ná\.rfr na firr|kci čl€ra pověřeDého konííololj olivi€ RuMšoÝá
členská schůze souhlasí,

]Lll Diskuse:
Pet MaTtinec - přednesl návrh na ZÝ,ýeni členských příspěvků od roku 2019 na 1500.- Kč"
čknská schůze soulrlasí.
Peř Martin€c - cPR - informoval o přípravě strategického plánu
Jifi ModlingÉr - přednesl ádosi, aby Huby D€pořádaly pouze tumaj€ §?I -c*,
ale i ,p' ato i menší ktuby a tím přilá,kaly k tlčasti další hnáče.

P€tr Ma.titrec. Daniel Skrčený, TMK * diskuse o flJngoÝáíí TMK cBas_

I2,/ Jiti ModliDg€Ť předn€sl náwh usneseni
[ila§ováno, nár"rh byl ÉijaL

l V P€ír Martin€c lkončil schůzi"

zapi§ovatel: JiŤí ModIinger
ovďíovatel: olivie Rubiášová

§t+i§*e§íy á€diiialsfi ovy §Ťir. 2.§,

lč: 01382551
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Usmeseni Óqrté schfuc §fuoč.rkého bedmiltonového gv.,z!. r.§- (díle icn SÉB.§)
konrné l,|5.20t8 Y Přaze

1, Čleí§kí §chílzc schvaluje:

1_ I volbu zapisovalele a oYěřovarele žipisu
1 .2 program čl€nské §chúze upTavený o doplněné body
l J zpníit o hospodaieni StčBa§ za oMobi 20l7,jak ji pŘdlt€sl pan P€ír Maftin€q

předseda stčBas s tím, že částky rozpočfu na rok 2018, které budou Známy až po
zveřojnění dotací m|ůže §chválit W stčBas-

1.4 Ějďí noyých členů stčBas BADMiNToN PATRIoT - Čelákovice, §polek a TJ sokol
}ilynburk-

l .5 volbu pani olivie Ruhášové do fimkce člena pověicÉho kontrolou stčBas
l"6 yolbu §tďny Lucie Krejčové a Jiřího ModliDgerájako zistupce StčBa§ na Valnou

tromadu Čcského bafuintonovébo swzrr

2- Čbn§ki schůze bere la vědomí:

2.r zFívu @§edy stčBa§ o čimti StčBaS za uplFulé oMobí, jak ji předne§l pan P€ír
Matinec, předseda stčBas

2.2 zpóvu STK StčBaS o činnmti za uplynulé oMobí, jat ji předDesl pan Jiří Modlioger.
2.3 zpfióvu ólen pověřeného kontrolou SÉBa§, ják ji přefula palí Olivie Rubášová_
2-4 zpíávu o piogramu Jojď híít badínintoť', j&k ji přednesla Lucie KíejčoÝá

Toto usne§€ď bylo §chtráleDo čleb§kou §chůzí §tčBa§-

Jiří Modling€r - zapisovatel
olivie Rubášová - ověřovalel

náír*slí 17, f,dopadu 4st/t

,@4 7l Benáhy nad Jizeqt
i \ É: ol3E2561
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