
Zápis z ustavující schůze občanského sdružení 
HC Pilsfans 2009 

 
Dne 30. října 2010 proběhla ustavující schůze občanského sdružení HC Pilsfans 2009, kterou 
svolali členové přípravného výboru Marek Mach, Pavel Franěk a Marek Matějček. Tito se po 
registraci MVČR ze dne 15. října 2010 pod č.j. VS/1-1/81575/10 - R, stali prvními členy sdružení. 
Občanskému sdružení HC Pilsfans bylo přiděleno IČO 228 52 751. 
 
Program schůze: 
1) Zahájení, prezence 
2) Přjímání nových členů 
3) Volba výboru a revizora sdružení  
4) Projednávání výše členského příspěvku 
5) Funkce v týmu  
6) Diskuse – peníze na ledy, přihlašování na tréninky – zápasy, technické informace 
7) Závěr 
 
 
Add1)  
Schůzi vedl Marek Mach. Po přivítání byla provedena prezence - viz. prezenční listina. Jako 
zapisovatelka byla zvolena Lucia Prausová.  
 
 
Add2) 
Členy přípravného výboru bylo přijato 25 nových členů, kteří byly přítomni na ustavující schůzi. 
Ke dni 30.10. má sdružení 28 členů. 
 
 
Add3) 
Do výboru byli navrženi Marek Mach, Pavel Franěk a Marek Matějček. Tito byli jednomyslným 
hlasováním schváleni.  
Jako předseda sdružení byl navržen Marek Mach. Návrh byl jednomyslným hlasováním schválen. 
Jako místopředsedové sdružení byli navrženi Pavel Franěk a Marek Matějček . Návrh byl 
jednomyslným hlasováním schválen. 
Jako pokladník sdružení byl navržen Marek Mach. Návrh byl jednomyslným hlasováním schválen. 
Jako revizor sdružení byl navržen Rudolf Choun. Návrh byl jednomyslným hlasováním schválen. 
 
 
Add4) 
Jednomyslným hlasováním byla schválena výše ročního, členského příspěvku na částku 300 Kč / 
osobu.  Příspěvek bude členy zaplacen do 30.11. 2010 na učet ve FIO bance, který bude zřízen do 
14 dnů od ustavující schůze. 
 
 
Add5) 
Jako kapitán týmu byl navržen Rudolf Choun. Návrh byl jednomyslně schválen 
Jako asistenti týmu byli navrženi Martin Pelák a Pavel Franěk. Návrh byl jednomyslným 
hlasováním schválen. 
Jako trenéři byli navrženi Milan Vaňourek a Rudolf Lagron. Návrh byl jednomyslným hlasováním 
schválen. 
Jako zdravotník sdružení byla navržena Lucia Prausová. Návrh byl jednomyslným hlasováním 
schválen.  
 
 



 
 
 
Add6) 
Byla diskutována a následně schválena forma placení ledů, která byla stanovana jako platba v 
hotovosti na každém tréninku - 200,- Kč na osobu.  V případě, že se vybere málo peněz na led, 
budou použity na doplacení peníze z členských příspěvků. 
Dále bylo schváleno přihlašování na tréninky přes oficiální web týmu ( www.hcpilsfans.cz ). 
Kapitánem byla navržena a následně schválena nominace na přátelská utkání, která bude ve formě 
třech obran a třech (popřípadě čtyř útoků). Nominace na jednotlivé zápasy se budou odvíjet dle 
docházky na tréninky. 
Vedením tréninků byli navrženi a následně jednomyslně schváleni Rudolf Choun, Martin Pelák a 
Pavel Franěk. 
Dále bylo navrženo a jednomyslně schváleno přijímaní nových členů do týmu a možnost 
angažování profesionálního trenéra na  „předváděcí“ trénink. 
 
 
Add7) 
Schůze byla ke dni 30.10.2010 ukončena 28 členy občanského sdružení. 
 
 
 
 
Příloha: Prezenční listina 
 
 
 
 
 
 
Zapsala   ____________________ 
  Lucia Prausová 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili  ____________________    ___________________       ___________________ 
                               Marek Mach                       Marek Matějček                  Pavel Franěk 


