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Zápis ze shromáždění členů spolku Smíšeného komorního 
sboru z Tachova – KOZTliveCZ, z.s. 
se sídlem Na Terase 1915, Tachov, PSČ 347 01, IČ: 26995590 

 
 

Datum konání schůze: 14. 02. 2014 
Místo konání: zkušebna sboru, Zámecký Mlýn, Prokopa Velikého 308, 347 01 Tachov 
Čas zahájení schůze: 19:00 hod. 
Přítomni: Došková Mirka, Brožková Lenka, Černá Zuzana, Kunzová Martina, Steinerová Lenka, Novotná 
Štěpánka, Bürgerová Kateřina, Matesová Hedvika, Polívková Petra, Dvořáková Lada, Holubová Petra, 
Řasová Radka, Veletová Kateřina, Kožnarová Jaroslava, Fojtíček Petr, Lukeš Václav, Mates Tomáš, 
Novotný Jan 
Omluveni: Jančová Pavlína, Kormošová Anna, Burešová Jaroslava, Fojtíčková Eva, Novotná Margareta, 
Baudyš Karel, Kunz Lukáš 
 
Program schůze: 

1) Aktualizace stanov 
2) Stručná zpráva o činnosti spolku 
3) Finanční zpráva 2013, určení nové výše příspěvků 
4) Uložení dokladů spolku a zvolení do nových funkcí 

 
Ad 1) 
Předloženy původní stanovy z roku 2007, které byly aktualizovány v lednu 2014 za účelem předložení 
žádosti o dotaci z Města Tachova.  
 
Změna stanov – dle Nového občanského zákoníku platného od roku 2014.  

- návrh nového názvu – přidáním požadovaného slova spolek (ve zkratce „z.s.“) , tj. celý název zní 
„Smíšený komorní sbor z Tachova – KOZTliveCZ, z.s.“ 

- změna adresy sídla – na místo bydliště statutárního zástupce (Martina Kunzová) 
 

Doplnění jednotlivých článků stanov 
- čl. II. do cíle aktivit spolku přidány „moderní písně“ - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili 
- čl. III. + čl. IV. návrh na doplnění bodu „vrátit zapůjčené sborové věci při ukončení členství 

(noty, desky, oblečení apod.)“ - přítomní odsouhlasili, 1 se zdržel, 1 proti 
- čl. V. návrh na přidání orgánu „hudební komise“ - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili 
- čl. VI. návrh na vypuštění funkce „místopředsedy“ - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili 
- čl. VII. návrh na rozšíření funkcí výboru o možnost jednat za sbor - všichni přítomní jednomyslně 

odsouhlasili 
- čl. VIII. + čl. IX. drobné textové úpravy - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili 
- čl. X. návrh obsahu činnosti hudební komise - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili 
- č. XI. + XII. drobné textové úpravy - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili 

 
Ad 2) 
Plánované akce 2014: 

- duben – koncert s Vox Imperfecta (v Plané?), termín okolo Velikonoc 
- květen – setkání sborů Horažďovice, možnost přenocování 
- červen – koncert v Muzeu nebo v kostelíku v Tachově (host Labyrint?) 
- září – víkendové soustředění sboru, možnost koncertu s ženským sborem Bubureza 
- listopad/prosinec - adventní koncerty (Milíře, Studánka, Muzeum) 
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Ad 3)  
Stav na bankovním účtu k 31.01.2014 34.485,72 Kč 
Stav hotovosti v pokladně k 31.01.2014 6.705,- Kč 
 
Příjmy celkem: 22.170,- Kč     Výdaje celkem 25.192,- Kč 
 
Shromáždění vzalo na vědomí stav finančních prostředků. 
 
Změna dispozic u bankovního účtu – z důvodu změny funkcí statutárního zástupce a předsedy sboru. 
Určené osoby s možností disponovat s bankovním účtem – Martina Kunzová, Radka Řasová, Lenka 
Brožková 
 
Změna zasílací adresy bankovních výpisů: 
Lenka Brožková, Stadtrodská 1492, 347 01 Tachov 
 
Návrh všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
 
Výše členských příspěvků na rok 2014 – návrh na výběr 400,- Kč pro pracující; 200,- pro studenty. 
Ve výjimečných případech lze požádat Výbor spolku o snížení či odpuštění platby členského příspěvku. 
 
Návrh všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
 
Ad 4) 
Uložení dokladů spolku u Martiny Kunzové. 
 
Návrh všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
 
Shromáždění se usneslo, že Valná hromada ukončuje členství neaktivním členům: 
Burkytová Šárka, Burkytová Jitka, Jaroslav Hynek Mácha, Nutil Pavel 
Těmto členům tímto zaniká povinnost platit členské příspěvky budou požádáni o vrácení sborových věcí 
(oblečení, desky, noty, atd.). V případě zájmu o opětovné členství budou přijati standardním způsobem, 
jak je uvedeno ve stanovách (čl. III.4.), tj. na základě rozhodnutí výboru. 
 
Návrh všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
 
Návrh a volba členů do funkcí a orgánů spolku: 
Sbormistři - Zuzana Černá, Tomáš Mates - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
Předseda – Radka Řasová - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
Statutární zástupce – Martina Kunzová - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
Zástupce sopránu – Mirka Došková - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
Zástupce altu – Kateřina Bürgerová - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
Zástupce tenoru – Lada Dvořáková - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
Zástupce basu – Jan Novotný - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
Hospodář – Lenka Brožková - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
Kontrolní komise – Petra Holubová, Kateřina Veletová - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
Web master – Anna Kormošová, Václav Lukeš, Tomáš Mates - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
Hudební komise – Lenka Steinerová, Hedvika Matesová - všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili. 
 
Zapsala: Lenka Brožková, hospodářka 
Zkontroloval: Tomáš Mates, sbormistr 


