Zápis z Členské schůze Vespa Clubu Zlín
konané 12. 2. 2022 v pizzerii „Na Papuči“, adresa: Mokrá II, 353, Zlín 76001

Program









Zahájení, vyplnění prezenční listiny
Informace o aktuálním stavu členů
Zhodnocení uplynulé sezóny 2021
Hlasování o schválení stanov VCZ
Plány na rok 2022
Podněty a připomínky členů
Volná diskuse
Poděkování za účast a ukončení členské schůze

Členskou schůzi Vespa Clubu Zlín (dále jen „VCZ“) zahájil pokladník Martin Stratil, okolo 18:30 hod. Po
přivítání přítomných členů VCZ a výboru pak představil program schůze. Jako zapisovatel byl určen
Lukáš Tomeček, kontrolu pak provedl Martin Stratil.
Z vyplnění prezenční listiny bylo patrné, že Členská schůze bude platná a bude usnášeníschopná.
Fyzicky bylo přítomno deset členů VCZ z nichž dva předložili Plnou moc, která je opravňovala k
zastupování a hlasování za nepřítomné členy, kteří nechtěli přijít o možnost podílet se na
rozhodování. Obě Plné moci jsou přiloženy, stejně jako vyplněná prezenční listina.
M. Stratil seznámil ostatní členy s aktuálním počtem členů VCZ. Po zaplacení členského příspěvku jich
bylo aktuálně ke dni konání Členské schůze 23 a další 3 zatím zaplaceno ještě neměly. Bohužel tito
členové nejsou v kontaktu s nikým z přítomných, proto budeme muset vyčkat ještě několik dnů na
jejich rozhodnutí, zda li členství prodlouží.
Poté M. Stratil zhodnotil uplynulou sezónu roku 2021. Promluvil o vydařených aktivitách klubu, jako
jsou hromadné vyjížďky „Giro di Vespe“, večerní setkání s nočním průjezdem přes centrum města
„alla notte“, dále poděkoval přítomnému Prezidentovi VCZ Marku Šuterovi, za uspořádání jeho
prázdninové výzvy „Nejdál nebo nejvýš“. Promluvili jsme i naší účasti na akci pořádané Vespa
Clubem Praha s názvem „Spanilá jízda Prahou aneb PragoVespa 9 a ¾“. Kladně jsme zhodnotili naše
zapojení do akce „Putovní sedlo“ které jsme v Buchlovicích převzali od zástupců Vespa Clubu Brno a
následně jsme jej jako pomyslnou štafetu předali v Bystřici pod Hostýnem zástupcům Vespa Clubu
Morava z Hranic. Kladně byl hodnocen i počin, při kterém jsme nechali vyrobit šerpy pro zájemce z
řad VCZ. Pro velký úspěch musela být následně vyrobena i druhá série, také z toho důvodu, že jsme
se s sebou rozhodli na vyjížďky brát vždy jeden kus pro potřeby výměny s jiným klubem.
Nejvíce povedenou akcí minulé sezóny, které jsme se jako klub zůčastnili, byla všemi účastníky
Členské schůze vybrána akce „Po Valašsku na skútru“ pořádaná našim kamarádem Radkem
Rebrošem v Rožnově pod Radhoštěm.
Pak následovalo zhodnocení a předání ceny za vítězství v soutěži „Fotka roku 2021“ Karlu Vaňkovi,
který byl na schůzi přítomen. Zároveň bylo Karlovi poděkováno za jeho pohled na naše vyjížďky skrz
objektiv jeho fotoaparátu.

Na pořad schůze pak přišlo hlasování o přijetí stanov. Plné znění Stanov obdržel každý člen jako
přílohu v emailu s pozvánkou na tuto schůzi a tak měl každý dostatek času k prostudování. Všichni
přítomní byly pro přijetí Stanov a jednomyslně hlasovali PRO. Hlasování se nikdo nezdržel a nikdo
nebyl ani proti přijetí. Stanovy tak byly schváleny v plném znění dvanácti hlasy.
Dále byl podle programu představen kalendář jednodenních i vícedenních akcí na rok 2022
zveřejněný na webu Vespa Clubu Česká Republika a byly také předloženy plány VCZ pro nadcházející
sezónu.
M. Stratil dále představil přítomným přípravu na závod Rally dei Due Colli, který je jeho projektem a
oznámil, že veškeré podrobné informace budou veřejně dostupné na webu VCZ od pondělí 14. 2.
2022. Na Členské schůzi došlo po živé diskusi pouze k úpravě data konání tohoto podniku.
Někteří členové již v průběhu roku projevili zájem o výrobu triček s jednotným klubovým potiskem.
Na schůzi jsme toto téma opět probrali, s tím že David Prachař se nabídl, že zajistí zkušební vzorky
triček v modré a šedé barve a následně by jsme mohli vyrobit návrh na potisk.
Závěr schůze pak patřil volné diskuzi, projekci vybraných fotografií a videzaznámů z akcí v průběhu
sezóny 2021 a ukončení proběhlo cca ve 23:30 hod.
Zápis provedl Lukáš Tomeček
kontrolu provedl Martin Stratil

Ve Zlíně, dne 12. 2. 2022

Příloha:
1. Prezenční listina přítomných z Členské schůze konané 12. 2. 2022
2. Naskenované Plné moci 2ks

