
Český krasobruslařský svaz  - Valná hromada
Praha - Strahov, 22. května 2010

- 1 -

USNESENÍ
Valné hromady Českého krasobruslařského svazu,

konané dne 22. 5. 2010 v Praze

Valná hromada – schvaluje:

1.   Návrh upraveného programu VH, zaslaného klubům předem
(pro 49 – proti O  - zdrželi se – 2)

2. Zprávu mandátové komise - přítomno    49 (postupně, po přijetí nových klubů za členy 
ČKS + 1, tzn. 50 klubů)
- omluveno 10
- neomluveno 9

VH je usnášeníschopná.

3. Volbu pracovních komisí a to:

- pracovního předsednictva:
Tauchmanová, Kuldová, Charypar (pro 48 - proti 0 - zdrželo se 1)

-    komise mandátové  
Milčinský, Krejčí, Říhová (pro 48 - proti 0 - zdrželo se 1)

-    komise návrhové
Blaťák, Schejbalová, Žídek (pro 49 - proti 0 - zdrželo se 1) 

-    komise volební    
Wertheimarová, Zakouřil, Zwicker

(pro 48 - proti 0 - zdrželo se 2) 
-    komise ověřovací   
Drozd, Harant, Zoubková (pro 49 - proti 0 - zdržel se 1)

4. Tři nově přijaté kluby za členy ČKS (HC Ledeč n. Sázavou (pro 49), SK Kraso Česká 
Lípa (pro 48, zdržel se 1), TJ Kraso Černošice (pro 48, zdržel se 1), neschváleno přijetí 
FSC Brno za člena ČKS 

Současně vzato na vědomí ukončení členství v ČKS klubu SKK Příbram a dále změnu 
názvů 2 klubů ČKS a to FSC Technika Brno na VSK Technika Brno a HC RI Okna Zlín 
na HC PSG Zlín

5.  Jednací řád VH s provedenou úpravou
 (pro 49 - proti 0 - zdrželo se 0)

6. Zprávu o činnosti ČKS za uplynulé období

7. Registrační řád ČKS

8. Zprávu o hospodaření za minulé období
a) vyhodnocení rozpočtu za rok 2009
b) návrh rozpočtu na rok 2010

       9.  Zprávu revizní komise ČKS za uplynulé období
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10.  Rozpočet ČKS na rok 2010
11.  Volební řád ČKS s příslušnou změnou přednesenou předsedkyní ČKS

VH bere na vědomí:

1.  Diskusi k předneseným zprávám se zaměřením na:
a) přeložení úprav pravidel ISU pro krasobruslení do češtiny
 b) zveřejňování FP přidělených jednotlivým R na příslušnou sezónu
  c) zveřejňování kandidátů pro P-ČKS ve větším časovém předstihu
  d) vyjádření předsedy RK k „otevřenému dopisu“ 
  e) otázku zveřejňování informace z jednání P-ČKS v kratším časovém horizontu na 

webu ČKS
  f) informaci o ISU Junior GP v Ostravě v říjnu 2010

2.  Představení kandidátů do P ČKS a volby členů P-ČKS:

- volba předsedkyně ČKS (Tauchmanová pro 31, proti 1, zdrželo se 8, zbylí delegáti 
nehlasovali)

- volba ekonomky svazu (Zoubková - pro 38, nikdo proti a nezdržel se)
- volba předsedkyně komise rozhodčích (Mokrá většinovým počtem hlasů 20, Hauzer 1. 

                náhradník v případě odstoupení
- volba předsedy STK (Milčinský většinovým počtem 38 hlasů)
- volba předsedkyně komise TMK  (Kamberská většinovým počtem hlasů 27)
- místopředsedou svazu zvolen E.Milčinský (pro 18) 

3.  Volbu revizní komise ČKS
        Blaťák, Drozd, Dvořák   -  pro 49, nikdo proti

4.  Volbu předsedy revizní komise – zvolen Ing. Blaťák 

VH ukládá P-ČKS:

1. Vypracovat nová Pravidla krasobruslení a další předpisy (Organizační směrnice soutěží)
platná od sezóny 2010/11 T: do 30.6.2010
Hlasovalo: pro    47               proti     0          zdržel se 3

2. Přeložit změny pravidel po kongresu ISU a rozeslat na kluby
T: nejkratší možný termín

Hlasovalo: pro    48               proti     0          zdržel se 2

3. Vypracovat vnitřní účetní směrnice dle zprávy předsedy RK
T: do 30.11.2010

Hlasovalo: pro    48               proti     0          zdržel se 2

4. Zabývat se podněty z diskuse a informovat příští VH o přijatých závěrech
T: následující VH

Hlasovalo: pro    47               proti     0          zdržel se 2

5. Zveřejňovat informace z jednání na webu ČKS do 7 dnů
T: průběžně

Hlasovalo: pro    42               proti     2         zdržel se 4
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6. Zveřejnit kandidáty do P-ČKS 14 dnů před konáním VH
T: průběžně

Hlasovalo: pro    46  proti     2          zdržel se 1

VH schvaluje zprávu návrhové komise:

Hlasovalo: pro    48               proti     0          zdržel se 1

V Praze dne 22. května 2010

Za návrhovou komisi:  ing. S. Žídek; Dr. R.Schejbalová; Ing. M.Blaťák

Za ověřovací komisi: ing. T.Zoubková; Ing. R.Drozd; Mgr. M.Harant


