
Usnesení valné hromady Klubu vytrvalostních sportů Šumperk 
konané dne 6.12.2008 v Krásném na základně DDM 

 

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 10:00 a ukončeno ve 12:00. 

 

Valná hromada zasedala v počtu 17-ti členů ze 31 s hlasovacím právem dle prezenční listiny 

z 6.12.2008. 

 

Valná hromada v úvodu jednání schválila program jednání, jednací řád a volební řád, zvolila 

pracovní předsednictvo a zvolila mandátovou a volební komisi, které pracovaly ve složení: 

 

Pracovní předsednictvo: Gabriela Hudosová, Zdeněk Janů st., Petr Turczer (řídící valné 

hromady) 

Mandátová komise: Jaromír Komárek (mluvčí), Jaromír Šrámek, Eva Vozdová 

Volební komise: Jaromír Komárek (mluvčí), Jaromír Šrámek, Eva Vozdová 

 

Mandátová komise shledala valnou hromadu usnášení schopnou.  

 

1. Valná hromada schválila usnesení minulé valné hromady konané 2.12.2007 v Šumperku a 

základě tohoto usnesení uložila výkonnému výboru vytvořit seznam souhlasů 

s poskytováním osobních údajů. Je nutno ošetřit nakládání a archivaci seznamu osobních 

údajů podle zákona o nakládání s osobními údaji. Termín: 1. jednání výkonného výboru. 

 

2. Valná hromada vzala na vědomí výroční „Zprávu o činnosti a hospodaření Klubu za rok 

2008“. 

 

3. Valná hromada vzala na vědomí „Zprávu revizní komise“. 

 

4. Valná hromada schválila nového řádného člena: Filip Ondráček 

 

5. Valná hromada schválila členské příspěvky na rok 2009 v nezměněné podobě oproti 

loňskému roku. Aktivní členové 800,- Kč, neaktivní 100,-.  

 

6. Valná hromada vzala na vědomí plán akcí na rok 2009. 

Pořádání: 1.5. oblastní žebříček HO+VO, Mezilesí, mapa Kátr; 10.10. oblastní žebříček 

HO, Nový Malín, mapa nová. 

Kandidatury: 2010 MČR klasika; 2010 žebříček A; 2010 žebříček B a štafety; 2011 MČR 

middle. 

Klubové akce: soustředění na Sněžné chatě, jarní tábor s SSU, letní tábor, zájezd na 

závody OB Lipica Open, zájezd na závody OB Dolomites, zájezd na závody OB 

Venezia, zájezd na závody OB Bohemia. 

 

7. Valná hromada schválila „Návrh rozpočtu na rok 2009“ 

 

8. Valná hromada zvolila výkonný výbor ve složení: Petr Turczer 16 hlasů, Jaromír Šrámek 

16 hlasů, Gabriela Hudosová 16 hlasů, Zdeněk Janů st. 15 hlasů, Pavel Paloncý st. 11 

hlasů. Jako náhradník byl zvolen Lukáš Růžička. 

 

9. Valná hromada zvolila revizní komisi ve složení: Jiří Vozda 17 hlasů, Jana Doušková 16 

hlasů, Věrka Smrčková 16 hlasů. 



 

10. Valná hromada schválila změnu stanov Klubu: 

Čl. I. bod 1 - změna adresy sídla Klubu 

Čl. VI. bod 7a – doplněno slovo „volební“ 

Část pátá, bod 1 a 2 – aktualizace datace 

 

11. Valná hromada schválila změnu organizačního řádu a interních předpisů. 

 

12. Valná hromada uložila výkonnému výboru vypracovat návrh pro ČSOB na stanovení 

pravidel využívání map a závodních prostorů jiných oddílů. Termín: 1. jednání výkonného 

výboru. 

 

13. Usnesení valné hromady bylo přijato počtem 17 hlasů. 

 

 

 

 

 

Dne 6.12. 2008 zapsal Lukáš Růžička 

 

 

 

 

Řídící valné hromady Petr Turczer 


