Zápis z Valné hromady Českého svazu koloběhu 19.9.2015
Místo konání - restaurace autokempu Kačer u Křenovického jezera u Staré Boleslavi
Za účasti - členů ČSK dle prezenční listiny
1. Zahájení valné hromady provedl Martin Kadlec
2. Volba skrutátorů - navržena Šárka Waldhauserová a Eva Šefcová - obě souhlasí s návrhem
- obě jednomyslně schváleny počtem hlasů 46
Předsedou valné hromady byl jednohlasně schválen Petr Pešta
Zapisovatelkou byla navržena a schválena Iveta Komárová.
3. Kontrolou mandátů byla potvrzena účast 46 členů ČSK starších 18 let s právem volebním.
4. Petr Pešta přednesl návrh programu valné hromady – schválen
5. Předseda ČSK Karel Dvořák přednesl zprávu o činnosti předsednictva za období 2014 2015, ve zprávě byla zhodnocena činnost předsednictva od poslední valné hromady,
poukázáno na plnění usnesení z minulé VH, souvislost na finanční hospodaření a plnění
usnesení - snižující se finanční prostředky. Vedení finančních toků výhradně
prostřednictvím účtu pod kontrolou PČSK a RK - zprůhlednění, registrační web,
kalendáře roků 2014 a 2015
6. Karel Dvořák přednesl zprávu o finančním hospodaření od roku 2013 do roku 2015 zpráva poukazuje na pokles finančních prostředků v souvislosti s plněním usnesení minulé
VH v podílu ČSK na financování časomíry při vytipovaných závodech, příspěvky na
podporu mládeže, dotace na organizační a zdravotní zajištění při ligových závodech
7. Předseda revizní komise Petr Pešta přednesl zprávu o činnosti revizní komise
8. Hlasování o zprávách - zpráva o činnosti předsednictva ČSK, hospodaření a zpráva
revizní komise byly schváleny počtem hlasů 46 pro. 0 proti, 0 se zdrželo
9. Schválení rozpočtového záměru svazu a členských příspěvků
- Předsednictvo nenavrhuje změny ve struktuře členských příspěvků - schváleno - 46 pro,
0 proti, 0 zdržel se
- Předsednictvo navrhuje zrušit příspěvky na podporu mládeže - schváleno - 46 pro, 0
proti, 0 zdržel se.
- Předsednictvo navrhuje stanovit pracovní komisi, která vypracuje regule pro přidělování
dotací na organizování závodů - schváleno - 46 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
- Předsednictvo nenavrhuje změnu ve struktuře soutěží a pravidel koloběhu - schváleno 43 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
10. Volba předsednictva ČSK a revizní komise
- Z pléna nepřišel žádný návrh na kandidáty do předsednictva a revizní komise
- Současné předsednictvo navrhuje do předsednictva - Jana Vláška, Martina Kadlece a
Karla Dvořáka - souhlasí s kandidaturou, dále předsednictvo navrhuje do předsednictva
Václava Lišku - s kandidaturou souhlasí
- Do funkce předsedy ČSK je navržen Václav Liška - schválen - 40 pro, 0 proti, 3 se
zdrželi
- Do funkce sekretáře a zástupce pro Čechy je navržen Martin Kadlec - schválen - 40 pro,
0 proti, 3 se zdrželi,
- Do funkce pokladníka a zástupce pro Moravu je navržen Karel Dvořák - schválen - 39
pro, 0 proti, 4 se zdrželi
- Do funkce člena předsednictva s pověřením pro zahraničí byl navržen Jan Vlášek schválen - 41 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
11. Volba revizní komise - navrženi Petr Pešta a Alois Onderka - oba kandidaturu přijali Petr Pešta - schválen - 41 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Alois Onderka - schválen - 41 pro, 0
proti, 2 se zdrželi

12. Stanovení delegátů pro příští valnou hromadu
- Předsednictvo navrhuje změnu valné hromady jednotlivců na zástupce klubů, a to 2
zástupci z 10 klubů registrovaných v databázi ČSK s právem účasti každého člena ČSK
bez možnosti hlasovacího práva. Návrh schválen - 41 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
13. Změna názvu ČSK z občanského sdružení na zapsaný spolek v souladu s NOZ
- návrh schválen - 43 pro, 0 proti, 0 se zdrželo - uvedení stavu stanov do souladu s
Občanským zákoníkem je dáno a tudíž není potřeba hlasování
14. Ustanovení pracovní skupiny, která se bude zabývat rozvojem koloběhu v ČR, dále
podklady a návrhy Zdeňka Černého, změnami soutěžního řádu.
- Členové pracovní skupiny budou nominováni kluby, přítomnými na VH, a to: PSP KK
Plzeň, Ultima, Martin Komár, Bez Pedálů, Kostka Racing, SKK Lipenští draci,
JAFIDUTO. - schváleno - 38 pro, 0 proti, 5 se zdrželo
Dílčí návrhy
Vize Zdeňka Černého - předložena elektronicky - doporučeno připomínky a podněty směřovat
přímo na autora, dále se tím bude zabývat pracovní skupina.
Návrh Evy Šefcové - oddělení startů žáků od startů žen - z důvodů bezpečnosti - podnět doporučen
řešit pracovní skupinou a organizátory závodů
Návrh Mirka Kasíka - změna kategorií pro věkovou hranici nad 60 let - podnět pro pracovní
skupinu v souladu se zpracováním nových pravidel a soutěžního řádu
Závěr Valné hromady provedl Petr Pešta
Zápis pořídila Iveta Komárová

