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USNESENÍ
Valné hromady Českého krasobruslařského svazu,

konané dne 14.5.2011 v Praze

Valná hromada – schvaluje:

1. Zprávu mandátové komise - přítomno 44, po přijetí nových klubů za členy ČKS + 4, tzn. 
48 klubů, +1 po obědě = 49, před usnesením odešly  3 kluby, přítomno 46

- omluveno 12
- neomluveno 10

VH je usnášeníschopná.

2.    Jednací řád VH 
 (pro 44 - proti 0 - zdrželo se 0)

3.     Pět nově přijatých klubů za členy ČKS:
FSC Brno (pro 43, proti 0, zdržel se 1), 
HC Strakonice (pro 44, proti 0, zdržel se 0), 
SVČ KK Baník Hodonín (pro 43, proti 0, zdržel se 1),
FSC Habitat Náměšť nad Oslavou (pro 44, proti 0, zdržel se 0),
KK Poděbrady (pro 44, proti 0, zdržel se ),

4. Vyloučení dvou klubů:
  BK Liberec,( pro 38, proti 0, zdržel se 6)
Orlický BK Rychnov nad Kněžnou ( pro 44, proti 0, zdržel se 0)
  zároveň bere na  vědomí ukončení činnosti KSK Cheb

5. Volbu pracovních komisí a to:

- pracovního předsednictva:
Milčinský, Kloudová, Charypar (pro 44 - proti 0 - zdrželo se 0)

-    komise mandátové  
Tauchmanová, Krejčí, Drozd (pro 44 - proti 0 - zdrželo se 0)

-    komise návrhové
Mokrá, Schejbalová, Žídek (pro 48 - proti 0 - zdrželo se 0) 

-    komise ověřovací   
Zoubková, Zakouřil, Štroblová (pro 48 - proti 0 - zdržel se 0)

     6. Navržený program valné hromady (pro 47, proti 0, zdržel se 1)
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7. Zprávu o činnosti ČKS za uplynulé období
pro: 46 proti: 0 zdržel se. 0

8. Zprávu o hospodaření za minulé období
a) vyhodnocení rozpočtu za rok 2010
pro: 46 proti: 0 zdržel se: 0
b) návrh rozpočtu na rok 2011
pro: 46 proti:  zdržel se:

       10.  Zprávu revizní komise ČKS za uplynulé období
pro: 46 proti: 0 zdržel se: 0

11. Vyřazení 3 ks dlouhodobého majetku v hodnotě 180 326,- Kč (ISU systém – zničení, 
počítač – odprodán v r. 2008, kopírka – vyřazení )
pro: 46 proti: 0 zdržel se: 0

VH bere na vědomí:

1.  Diskusi se zaměřením na:
a) nabídku na spiner – na skoky a piruety
  b) rozšíření www stránek ČKS o bazar
  c) losování ISU i OBO závodů
  d) kluby oznámí ČKS, o kolik finanční prostředků získali z krajských a okresních 

ČSTV více nebo méně než v roce 2010

VH ukládá P-ČKS:

1. zavést systém evidence majetku a provádět inventarizace majetku tak, aby bylo možné 
ověřit jeho výši vykazovanou v rozvaze T: do 30.11.2011
Hlasovalo: pro    43               proti     1          zdržel se 2

2. všechna soutěžní pravidla ČKS vydávat uceleně, v plném znění v jediném dokumentu
T: do 31.8.2011

Hlasovalo: pro    45               proti     0          zdržel se 1

3. specifikovat pokyny pro pořadatele soutěží (povinnosti pořadatele, pravidla vyhlašování 
oficiálních výsledků, pokyny pro hlasatele apod.)

T: do 31.8.2011
Hlasovalo: pro    45               proti     0          zdržel se 1

4. aktualizovat ekonomické směrnice s uvedením platnosti od
T: do 31.8.2011, dále průběžně

Hlasovalo: pro    42               proti     0          zdržel se 4

5. vytvořit směrnici pro úhrady startovného předem, za podmínky zveřejnění předběžného 
časového rozpisu

T: do 31.8.2011
Hlasovalo: pro    4               proti   34         zdržel se 8
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6. vytvořit jasná pravidla pro uplatnění srážek v OBO systému
T: do 31.8.2011

Hlasovalo: pro    45  proti     0          zdržel se 1

VH schvaluje zprávu návrhové komise:

Hlasovalo: pro    46               proti     0          zdržel se 0

V Praze dne 14. května 2011

Za návrhovou komisi:  JUDr. J.Mokrá; Dr. R.Schejbalová; Ing. S.Žídek

Za ověřovací komisi: ing. T.Zoubková; R.Zakouřil; M.Štroblová


