
Usnesení valné hromady Klubu vytrvalostní sportů Šumperk 
konané dne 12.12.2009 v Krásném na základně DDM 

 

Jednání valné hromady bylo zahájeno v 10:45 a ukončeno ve 13:00. 

 

Valná hromada zasedala v počtu 15-ti členů z 28 s hlasovacím právem dle prezenční listiny 

z 12.12.2009. 

 

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 

Mandátová komise: Jaromír Komárek, Jaromír Šrámek, Věra Smrčková 

Volební komise: Jaromír Komárek, Jaromír Šrámek, Věra Smrčková 

 

Mandátová komise shledala valnou hromadu usnášení schopnou.  

 

1. Valná hromada schválila usnesení minulé valné hromady konané 6.12.2008 v Krásném a 

v této souvislosti valná hromada schválila Pravidla k nakládání s osobními údaji. 

 

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

2009“. 

 

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

 

4. Valná hromada schválila nového řádné členy: Jana Paloncý, Pavel Mátl, Miloš Hecl, Petr 

Habiger, František Hecl, Jana Habigerová, Anežka Pukyšová a podmíněné členství pro: 

Jakub Hajduk, Jana Hajduková, Jonáš Müller, Pavel Dostál. 

 

5. Valná hromada schválila členské příspěvky na rok 2010 v nezměněné podobě oproti 

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

 

6. Valná hromada vzala na vědomí plán akcí na rok 2010. 

Chlapák: podzimní jubilejní ples v Hrabenově 

Pořádání: 10.-11.4. mistrovství Moravy na klasické trati a ve štafetách, Maletín; 9.10. 

oblastní žebříček HO, Nový Malín nebo Maletín; přebor škol, 6.11. LMMM. 

Kandidatury: 2011 MČR štafety a družstva. 

Klubové akce: soustředění Svojanov, letní tábor Krásné, zájezd na závody OB Lipica 

Open, zájezd na závody OB do Maďarska, série jarních a podzimních treninků. 

 

7. Valná hromada schválila „Návrh rozpočtu na rok 2010“ 

 

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

Hudosová, Zdeněk Janů st., Pavel Paloncý st.. Jako náhradník byla zvolena Věra 

Smrčková. 

 

9. Valná hromada zvolila revizní komisi ve složení: Jana Paloncý, Jitka Šrámková, Lukáš 

Růžička. 

 

10. Nebyly podány žádné návrhy na změnu stanov. 



 

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

 

12. Valná hromada schválila proplácení cestovného závodníkům reprezentujícím klub na 

mistrovstvích ČR a Hanácké oblasti. 

 

13. Předseda Petr Turczer vyjádřil poděkování Zdeňkovi Janů ml. za zmapování mapy U 

Dobré nálady. 

Výkonný výbor vyzval členy klubu k podávání návrhu na podobu nových dresů a 

cyklodresů. Termín: do konce roku 2009. 

 

14. Usnesení valné hromady bylo přijato počtem 18 hlasů. 

 

 

 

 

 

Dne 12.12.2009 zapsal Lukáš Růžička 

 

 

 

 

Řídící valné hromady Petr Turczer 


