
Zápis z jednání valné hromady ČSK ze dne 7.9.2013 Potštát 
 
Zahájení provedl místopředseda ČSK pro Moravu Petr Vavruša 

- hlasování o volbě kontroly mandátů R. Točíkem – 28 pro, 1 proti 
- hlasování o veřejném jednání VH  - 25 pro, 2 proti, 2 se zdrželi 
- volba řídícího VH – Ladislav Provod – 35 pro, jeden se zdržel, 0 proti 
- volba zapisujícího VH – Alena Kupilíková 34 pro, 1 proti, 1 se zdržel 

ad1.) schválení jednacího řádu VH – 35 pro, 0 proti,  1 se zdržel  
ad2.) provedena kontrola mandátů – všech 36 přítomných má platné mandáty  
ad3.) předseda ČSK přednesl zprávu o činnosti ČSK 
ad4.) předseda Svazu přednesl zprávu o hospodaření ČSK 
ad5.)    - předseda revizní komise přenesl zprávu revizní komise 

- předseda revizní komise navrhl hlasovat o schválení rozdělení příspěvku pro mládež 
dle rozhodnutí předsednictva za rok 2012 

ad6.) člen předsednictva se vyjádřil k rozhodnutí předsednictva – Petr Vavruša 
- zástupce KK Lipník nad Bečvou – p. Gaďourek se vyjádřil k rozhodnutí 

předsednictva a přednesl následující návrhy: 
1)   hlasování zákonných zástupců na VH za nezletilé členy ČSK 
2) vyřešit pojištění závodníků při sportovní a tréninkové činnosti (ČSTV) 
3) hlasovat o rozhodnutí předsednictva o poskytnutí celého příspěvku ČSK na 

podporu mládeže ( 10.000,- Kč) ve prospěch KK Lipník nad Bečvou 
- k návrhům p. Gaďourka se vyjádřil člen předsednictva P. Vavruša  
- dále se vyjádřil člen ČSK J. Horák 
- předseda VH navrhl hlasovat o tom, zda se má předsednictvo zabývat návrhem č. 1 – 

hlasování 1 pro, 32 proti, 3 se zdrželi -  zamítnuto  
- p. Gaďourek vzal návrh č. 1 zpět   
- předseda VH navrhl hlasovat o tom, zda se má předsednictvo zabývat návrhem č.2 
- vyjádřili se členové P.Pešta, J.Horák, P. Vavruša – hlasování pojištění v rámci 

závodů – 30 pro, 5 se zdrželo. Předsednictvo se bude zabývat otázkou pojištění 
závodníků při závodech -  schváleno 

- návrh zabývat se předsednictvem možností vstupu do ČSTV (ČUS) – 2 pro, 18 proti 
, 11 se zdrželo – zamítnuto   

- příspěvek p. Gaďourka k rozdělení příspěvku pro mládež – dokladování výsledků 
dětí klubu v roce 2012 na mezinárodních závodech 

- vystoupení p. Dvořáka – objasnění klíče pro rozdělení příspěvku – dle výsledků dětí 
v české lize za rok 2012 příspěvek na rok 2013. 

- Příspěvek R. Točíka k rozdělení příspěvku mládeže 
- Předseda VH navrhl hlasovat o potvrzení rozhodnutí předsednictva ve věci přidělení 

příspěvku pro mládež na rok 2013 – pro 27, 1 proti, 8 se zdrželo – rozhodnutí 
předsednictva ČSK bylo potvrzeno.  

ad7.)    dílčí návrhy 
- návrh P.Pešty na přidělení odměny členům předsednictva za výkon jejich činnosti ve 

výši 6.000,- ročně  na proplacení nutných výdajů spojených s jejich prací, např. 
telefony a pod. rozdělování v kompetenci předsedy ČSK – hlasování 20 pro, 1 proti, 
9 se zdrželo – schváleno 

- vyjádření P.Vavruši k návrhu – činnost předsednictva ČSK dobrovolná bez nároku 
na jakékoliv odměny, práce ve volném čase. 

- Návrh na zvýšení členských příspěvků na 100,- p. Onderka pro členy ČSK straších 
15 let – hlasování 17 pro, 7 proti, 7 se zdrželo – nebylo dosaženo  nadpoloviční 
většiny z 36 mandátů – zamítnuto. 



- Předložen návrh, aby se všechny dílčí návrhy pro hlasování na VH předkládali 
předem písemně a to do 14 dnů před termínem konání VH – hlasování  21 pro, 3 
proti, 9 se zdrželo – schváleno  

- Předložen návrh na podporu mládeže ve výši 10 000,- Kč na každý rok 2014 a 2015 
dle rozhodnutí předsednictva ČSK, které bude uveřejněno nejpozději před začátkem 
sezóny 2014 a 2015 – hlasování 30 pro, 4 se zdrželi -  schváleno 

Ad.8)  volba předsednictva a revizní komise ČSK  
- kandidáti – členové předsednictva  
- Petr Vavruša 
- Karel Dvořák 
- Jan Vlášek  
- Martin Kadlec j. 

Hlasování – 32 pro, 0 proti, 4 se zdrželi 
 

- volba revizní komise  
- Petr Pešta – hlasování 34 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 
- Alois Onderka – hlasování 34 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 
- Jaroslav Tlapa – hlasování 34 pro, 0 proti, 2 se zdrželi  

 
Závěr jednání valné hromady provedl pan Provod, dále následovala nezávazná diskuze. 
 
Zápis provedla Alena Kupilíková dne 7.9.2013 v Potštátě.  


