
VŠEM ČLENŮM KUŽELKÁŘSKÉHO KLUBU KONSTRUKTIVA PRAHA 

Na základě přijetí nového občanského zákoníku jsme jakožto občanské sdružení povinni přizpůsobit 

stanovy klubu této změně. Na základě této potřeby byl vytvořen nový návrh stanov kuželkářského klubu 

Konstruktiva Praha. Tyto pak budou schvalovány na členské schůzi dne 22.11.2016. Vzhledem k nutnosti nové 

stanovy zapsat do spolkového rejstříku nejpozději do 1.1.2017 a k zajištění klidného průběhu při schvalování vás 

tedy prosím o vaši účast na připomínkách tak, abychom na schůzi již mohli schvalovat stanovy připomínkované 

a tedy schválitelné. Přispějeme tak k urychlení celého procesu a doufám i k zamezení nutnosti se znovu scházet 

v případě neschválení nových stanov. Připomínky k návrhu stanov zasílejte na email: 

jaroslavpleticha@seznam.cz nebo volejte na telefon 603 819 636 nejpozději do 4. 11. 2016. V případě potřeby 

jsem připraven po předchozí domluvě zodpovědět otázky i osobně. 

   

Dle stávajících stanov je ke schválení stanov nových nutná přítomnost nadpoloviční většiny členů 

(schopnost usnášet se) a návrh musí být schválen nadpoloviční většinou členů přítomných (schválení návrhu). 

K zajištění těchto kvót vás proto velmi prosím o VAŠI ÚČAST na této členské schůzi. Stanovy KKKP jsou 

jedním z nejdůležitějších dokumentů pro jeho dobré fungování. Termín schůze byl zvolen se snahou zajistit co 

největší účast a oznámen s dostatečným předstihem a tak doufám, že si všichni členové udělají čas na 

rozhodování o takto důležitém dokumentu. Nespoléhejte prosím na ostatní a jejich účast. Kvóta pro usnášení je 

opravdu nekompromisní a i přes zdánlivou toleranci 50% neúčasti je ze zkušenosti s posledních let její naplnění 

velmi ohroženo. K dnešnímu dni má náš oddíl 119 platných členů (99 kuželky, 20 stolní tenis). Tedy k možnosti 

nové stanovy vůbec začít schvalovat je nutná účast minimálně 60 členů!!! Při pohledu na soupisky pro podzimní 

část soutěží je aktivních členů kuželek 68 (46 na soupiskách + 19 mimo soupisku + 3 dorost). Z těchto čísel pak 

tedy vyplívá, že účast všech aktivních členů kuželek je NUTNÁ!!!. Přijďte tedy prosím!!! 

 

Dalším bodem členské schůze je pak volba nových členů do orgánů KKKP. V případě, že budou 

schváleny nové stanovy, je v ideálním případě potřeba 8 členů do volených orgánů (5 výbor + 3 rozhodčí 

komise), nedohodneme-li se na členské schůzi jinak. Prosím tedy všechny o zájem o práci v orgánech KKKP. 

V případě takového zájmu mi prosím tuto skutečnost oznamte, abychom mohli připravit s předstihem volební 

lístky a urychlili tak proces voleb a tím i celé konání členské schůze.  

 

Na závěr bych chtěl ještě poděkovat hlavním tvůrcům změn ve stanovách. Bez nich, bychom totiž 

neměli co schvalovat. Tak tedy děkuji Martino a Vojto. 

 

 

 

V Praze dne: 21.10.2016      Jaroslav Pleticha ml. 

                 předseda klubu 


