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Zápis z Výroční členské schůze Magického klubu Motorlet
konané dne 20.2.2018
Přítomno: 17 právoplatných členů MKM s právem hlasování a další přidružení a čestní
hosté. Celkem bylo přítomno 19 lidí.
Pověřený člen MKM Josef Vogl výroční schůzi zahájil, přivítal všechny přítomné a
seznámil je s dnešním programem.
1/ Zahájení
2/ Schválení programu výroční schůze
3/ Volba volební komise
4/ Výroční zpráva o činnosti klubu za období od 28.2.2017 do 20.2.2018
5/ Pokladní zpráva o hospodaření klubu a stavu financí
6/ Tajná volba nového výboru na budoucí období
7/ Přestávka – večeře
8/ Výsledk voleb nového výboru MKM
9/ Diskuse
10/ Usnesení
114/ Závěr
1/ Výroční schůzi zahájil Josef Vogl.
2/ Josef Vogl přečetl navržený program výroční schůze, který byl jednomyslně schválen.
3/ Josef Vogl přečetl návrh na volbu členů volební komise v tradičním složení – Pavel
Barák a Eva Vejšická. Tito zkušení a spolehliví členové klubu byli jednohlasně
schváleni.
4/ Poté předal Josef Vogl slovo zpět Zdenku Seemannovi, který přečetl Výroční zprávu
o činnosti klubu za období od 28. 2. 2017 do 20. 2. 2018. Celá Výroční zpráva je přílohou
tohoto zápisu.
5/ Poté opět předseda MKM a pokladník Zdeněk Seemann seznámil všechny přítomné
s výsledky hospodaření za uplynulé období – viz příloha tohoto zápisu. Na záčátku
tohoto období byl původní stav pokladny 32 116,-Kč, Vydání bylo 14060,-Kč, Příjem –
17880,-Kč Celkový zůstatek k 20. 2. 2018 je tedy 35936,-Kč.
6/ Tajná volba nového 3-členného výboru: provedli Pavel Barák a Eva Vejšická:
17 členů MKM s hlasovacím právem odevzdalo hlasovací lístky. Platných hlasů bylo
však pouze16.
Důvod – opět jeden z členů Magického klubu Motorlet nebyl zřejmě na takové mentální
úrovni, aby tento jednoduchý úkon zvládl.
7/ Ze 16 platných hlasů získali následně: Seemann -14 hlasů, Babka – 13 hlasů, Mallat –
12 hlasů, Vogl – 4 hlasy, Barák – 2 hlasů, Starý – Táborský-Slanina po 1 hlasu.
Nový výbor byl tedy zvolen ve stejném složení jako ten dosavadní a to:
Zdeněk Seemann, ing. Jaroslav Mallat a Vláďa Babka.
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Výbor se posléze dohodl, že předsedou zůstane osvědčený dlouholetý člen MKM a
zkušený kouzelník Zdeněk Seemann.
8/ Poté byla vyhlášena přestávka a večeře během které byl podáván smažený řízek
s bramborem a pití. Všem chutnalo.
9// Diskuse:
Celá diskuse měla jen bod a to konání mikrovečerů MKM v nových prostorách
restaurace u Felixe. Následně bylo dohodnuto, že se uskuteční dva mikrovečery formou
table hopingu a to 23. března 2018 a 27. dubna 2018. Podle zájmu a ohlasů z prvního
mikrovečera v březnu, bude rozhodnuto o pořádání dalšího mikrovečeru v dubnu.
10/ Bylo přijato usnesení o konání mikrovečera MKM dne 23.3.2018
11/Poté byla diskuse uzavřena a Josef Vogl Výroční schůzi oficiálně ukončil.
Dne 25.2.2018 zapsal Vláďa Babka

