
Mushing team Ostrava, z.s. U Závor 589, Dolní Lutyně, 735 53 

IČO: 035 23 233 Tel: 603 935 314, e-mail: mushingteamostrava@seznam.cz 
 

Zápis z členské schůze Mushing team Ostrava, z.s. 
 

Datum, čas a místo konání členské schvalovací schůze: 

14.5. 2022, 11:00 ul. Svornosti 737/100, Ostrava 

Svolavatel / předseda zasedání: 

Martin Urbančík 

Přítomni: 

Na schůzi je přítomno 12 členů z celkového počtu 53 členů, viz. prezenční 

listina. Schůze zahájena v 11:30 hod. dle čl. 7 odst. 5 stanov. 

Schůze je dle platných stanov usnášeníschopná. 

 

Program: 

1) Zahájení členské schůze 

2) Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3) Schválení programu členské schůze 

4) Klub (členská databáze, stav, licence) 

5) Účetnictví. Současný stav, kontrola za rok 2021, plán 2022. 

6) Členské příspěvky (výše, doba platby) 

7) ČASS – svaz, současný stav 

8) ČUS (dotace) 

9) Společné tréninky 

10)  Závody pořádané klubem 

11)  Žádost o příspěvek na trenérskou licenci Kristina Fryzová 

12)  Založení datové schránky 

13) Výběr osoby oprávněné k podání  vložení zápisu z členské schůze  do listin spolku v restříku 

spolků 

14) Další návrhy účastníků 

15) Závěr 

  

Průběh jednání: 

1) Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Listiny přítomných 

Zasedání členské schůze zahájil předseda MTO Martin Urbančík. Všech 12 

přítomných členů se zapsalo do prezenční listiny. Schůze je dle platných stanov 

usnášení schopná. 

 

2) Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Svolavatel navrhl na pozici zapisovatele Kristinu Fryzovou a na pozici 

ověřovatele zápisu. Tomáš Netri. Jako předsedající byl navrhnut 

svolavatel Martin Urbančík 

Usnesení 1: Přítomní schválili navrženého předsedajícího, zapisovatele 

a ověřovatele. 

Hlasování: PRO: 12 , PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0 

 

3) Schválení programu členské schůze 

Usnesení 2: Přítomní schválili program navržený předsedou spolku (viz. 

výše). 

Hlasování: PRO: 12 , PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0 
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4) Klub (členská databáze, stav, licence) 

Martin Urbančík členy seznámil se současným stavem klubu, jeho počtem – 53 členů, řádných 

členů vůči svazu 37. 

 

5) Účetnictví. Současný stav, kontrola za rok 2021, plán na rok 2022 

Předseda klubu Martin Urbančík předložil účetnictví za rok 2021, dále sdělil 

současný stav financí klubu. Plán pokračovat i nadalé v nastoleném směru. 

Usnesení 3: Přítomní schválili stav účetnictví, nikdo nemá námitek. 

Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

6) Výše členských příspěvků klubu na rok 2022 

Předseda klubu Martin Urbančík předložil návrh, ponechat příspěvky ve výši 200 Kč 

jako doposud  a platit zároveň s příspěvky svazu tzn. v září (školní rok). 

 

Usnesení 4: Přítomní schválili čl. příspěvky pro další období ve výši 

200,-Kč a platba v září (od září do srpna – školní rok) 

Hlasování: PRO: 12  , PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0 

 

7) ČASS – svaz, současný svaz, podmínky licencí, závody apod. 

Martin Urbančík seznámil přítomné se současnou situací v ČASS, zejména nové vedení,členské 

příspěvky jejich dosavadní výši. . 

 

8) České unie sportu 

Předseda klubu Martin Urbančík. Stav, platba příspěvků, dotace.  

 

9) Společné tréninky pro členy a veřejnost. 

Kristina Fryzová zhodnotila proběhlé tréninky a uvedla plán na další rok. 

Tréninky budou i nadále probíhat v Polance, budou probíhat v nepravidelných 

termínech pouze na podzim až jaro, v létě nikoliv. Termíny budou vždy dopředu 

vyvěšeny na stránkách klubu, FB klubu a ve skupině na FB Společné nejen 

Canicross tréninky Ostrava. 

 

10) Závody pořádané klubem 

Letošní rok Chupachups a plánuje se zatím pouze Doubrava. Odpovědná osoba Tomáš Netri. 

 

11) Žádost o proplácení trenérské licence Kristina Fryzová 

Kristina Fryzová požádala klub o proplacení trenérské licence pro atletiku pro děti. Výše 2500,-Kč 

Předseda Martin Urbančík celý návrh podpořil, protože společné tréninky MTO vede právě 

Kristina, vede je již 9 let, a klubu to dělá velmi dobrý obrázek. Navíc je nutností, aby oficiální 

tréninky dětí vedla erudovaná osoba.  

Usnesení 5: Přítomní schválili jako předsedu klub Martina Urbančíka. 

Hlasování: PRO: 11  , PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 1 (Kristina Fryzová) 

 

12. Datová schránka 

Předseda informoval, že pro klub založil datovou schránku. 
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13) Výběr osoby oprávněné k  vložení zápisu z členské schůze  do listin spolku v restříku 

spolků 

Členská schůze se usnesla, že vložení zápisu z členské schůze  do listin spolku v restříku spolků 

zajistí Martin Urbančík. 

Usnesení 6: Přítomní schválili jako oprávněnou osobu k vložení údajů Martina Urbančíka. 

Hlasování: PRO: 12 , PROTI: 0 , ZDRŽELI SE: 0 

 

14) Další návrhy účastníků schůze 

Dotaz Gabriely Milatové, do kdy se na svazových stránkách (mushing.cz) musí vložit závody na 

následující sezónu? A kdy budou vypsány podmínky pro závod v Německu? 

Předseda: Stále je platný od 08/2020 Soutěžní řád. Mělo se jednat o změně, ale zatím beze změny.  

Článek 3 a 4. Registraci závodu do termínového kalendáře podává sám pořadatel na webu 

www.mushing.cz do 31. 8.  

4. Závěrečnou verzi termínového kalendáře a přidělení pořádání mistrovství České republiky projed-

nává schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů a konečnou podobu schvaluje nejpozději do 15. 9. 

STK. 

 

15) Stanovené úkoly 

a) Zvolená osoba – bod 13) Předseda spolku Martin Urbančík zajistí vložení zápisu z členské 

schůze  do listin spolku v restříku spolků 

b) Tomáš Netri pořádání závodu v Doubravě 

c) Martin Urbančík zjisti odpovědi na dotaz Gabriely Milatové 

 

16) Závěr 

Martin Urbančík poděkoval přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi 

spolku ukončil. 

 

 

Zapisovatel: Kristina Fryzová 

 

 

 

 

Ověřovatel: Tomáš Netri 

 

 

 

 

 

Datum a podpis: 14. 5. 2022 
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