SK Radslavice, z. s.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 2016
SK Radslavice, z. s.

DATUM KONÁNÍ: 5. února 2016 v 17:30 hod
MÍSTO KONÁNÍ: Dům hasičů (první patro)
PROGRAM:
1.
Zahájení valné hromady
2.
Volba Volební a návrhové komise
3.
Zpráva o činnosti spolku za rok 2015
4.
Zpráva o hospodaření spolku za rok 2015
5.
Zpráva Kontrolní a revizní komise za rok 2015
6.
Volba Výkonného výboru
7.
Volba Kontrolní a revizní komise
8.
Změna výše členských příspěvků
9.
Plán činnosti na rok 2016
10.
Diskuse
11.
Závěr

SK Radslavice, z. s.
1.

Zahájení valné hromady

Valnou hromadu SK Radslavice, z. s. (dále jen VH), konanou dne 5. 2 2016 zahájil předseda spolku
Jiří Suchánek v 18:00. Všichni členové s předstihem obdrželi pozvánku s programem VH, ke kterému
nikdo neměl připomínky.
Proběhlo hlasování o tom, zda VH lze považovat za řádnou členskou schůzi, řádně svolanou.
Výsledek hlasování: (pro: 87, proti:0, zdrželo se: 0)
Výsledkem hlasování bylo, že VH všichni považují za řádnou členskou schůzi, řádně svolanou.

2.

Volba Volební a návrhové komise

V rámci volby nového Výkonného výboru (dále jen VV) a nové Revizní komise (dále jen RK) byla
navržena Volební a návrhová komise.
Ing. Franišek Rada – předseda komise
Jan Šmíd – člen komise
Antonín Haluzík – člen komise
O tomto složení Volební a návrhové komise proběhlo hlasování.
Výsledek hlasování: (pro: 86, proti:0, zdrželo se: 1)
Výsledkem hlasování bylo, že většina přítomných členů VH považuje návrh složení Volební a
návrhové komise za přijatý.

3.

Zpráva o činnosti oddílů

Zprávu o činnosti za uplynulé období 2015 začal se svým hodnocením šéf sekce orientačního běhu
pan Jiří Huňka st.
Hodnocení sekce kopané pak postupně pronesli Michal Pazdera za mladší přípravku, pan Jiří Huňka
ml. za starší přípravku a za muže pan Jiří Suchánek.

4.

Zpráva o hospodaření

Zprávu o hospodaření za rok 2015 přednesla paní Alena Šikutová (pokladní klubu).

5.

Zpráva Kontrolní a revizní komise

Revizní zprávu za rok 2015 přednesla paní Ludmila Midrlová (předsedkyně RK)

SK Radslavice, z. s.
6.

Volba Výkonného výboru

Předseda Volební a návrhové komise pan Ing. František Rada předložil VH k hlasování nové členy
Výkonného výboru.
Předseda:
Místopředseda:
Členové výboru:

Jiří Suchánek
Petr Hoffmann
Petra Pavelková
Petr Caletka
Michal Pazdera

Výsledek hlasování: (pro: 87, proti:0, zdrželo se: 0)
Výsledkem hlasování bylo, že všichni přítomní členové VH považují návrh složení VV za přijatý.

7.

Volba Revizní komise

Předseda Volební a návrhové komise pan Ing. František Rada předložil VH k hlasování nové členy

Revizní komise.
Předseda:
Členové komise:

Ludmila Midrlová
Vlasta Rakovanová
Martin Bouchal

Výsledek hlasování: (pro: 86, proti:0, zdrželo se: 1)
Výsledkem hlasování bylo, že většina přítomných členů VH považuje návrh složení RK za přijatý.

8.

Změna výše členských příspěvků

Předseda spolku pan Jiří Suchánek přednesl VH návrh o změně výše členských příspěvků a
zjednodušení rozdělení příspěvkových kategorií a provedl k tomuto bodu hlasování.
Na rok 2016 budou příspěvky členů spolku pro kategorie aktivní člen / neaktivní člen.
Za aktivního člena bude považován hráč, který nastupuje do soutěžních zápasů bez ohledu na
věkovou hranici.
Za neaktivního člena bude považován ten, kdo nenastupuje do soutěžních zápasů bez ohledu na
věkovou hranici.
Navrhovaná výše příspěvků na rok 2016:
Aktivní – 500,- Kč/rok
Neaktivní – 100,-Kč/rok
Výsledek hlasování: (pro: 86, proti:0, zdrželo se: 1)
Výsledkem hlasování bylo, že většina přítomných členů VH považuje návrh nového rozdělení
příspěvkových kategorií včetně jejich výše za přijatý.

SK Radslavice, z. s.
9.

Plán činnosti na rok 2016

Předseda spolku pan Jiří Suchánek nastínil plán činností a akcí na rok 2016 a provedl hlasování.
Leden-březen
-

Zimní příprava fotbalových družstev
Kondiční příprava orientačních běžců
Uspořádání kulturních akcí: Vodění medvěda 7. února
Sportovní Ples 12. února
Dětské šibřinky 14. února
Papučový bál 26. února

-

Mistrovská utkání fotbalových družstev
Závody orientačních běžců

-

Uspořádání turnaje přípravek – 1. ročník memoriálu Vladimíra Šindlera

-

Mistrovská utkání fotbalových družstev
Závody orientačních běžců

-

Vytvoření webových stránek spolku
Postupná rekonstrukce fotbalových šaten, výměna oken, dveří, světel.

Březen-červen

Červenec-srpen

Srpen-říjen

Celoroční úkoly

Návrh termínů kulturních akcí na rok 2017
- Valná hromada 27.1.2017
- Sportovní ples 17.2.2017
- Dětské šibřinky 19.2.2017
- Papučový bál
3.3.2017

10.

Diskuze

Jediným bodem tohoto bodu byl návrh tématu na příští VH o změně klubové symboliky (barvy,
znak).

11.
Závěr
Jednání valné hromady – členské schůze zhodnotil a uzavřel její předseda pan Jiří Suchánek.

V Radslavicích dne 5. února 2016

Zapsal Michal Pazdera, člen VV:

………………………………………………………..

