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N Á V R H   U S N E S E N Í

Valné hromady Českého krasobruslařského svazu,
konané dne 13. května 2006 v Praze.

Valná hromada – změna programu:

VH na návrh Ing. Brzého schvaluje v předem rozeslaném programu dodatek:

- v případě změny Volebního řádu bude do programu přidána změna Stanov a 
změna Organizačního řádu 

Valná hromada schvaluje:

1.   Jednací řád VH ČKS

2.   Volební řád ČKS, 2.variantu (návrh pětičlenného předsednictva ČKS)

3.  Změny předložených úprav Stanov
pro  46

Změny předložených úprav Organizačního řádu
pro  44

3. Členství v ČKS klubů TJ Kraso Beroun, TJ Kraso Rychnov 
a následně i HC Draci Bílina s podmínkou, že ve Stanovách HC bude 
doplněna činnost krasobruslení do termínu 31.8.2006

pro  50

6.   Zprávu o hospodaření ČKS za rok 2005  
(s Ing.Buchtou přednesenými vysvětleními a doplňky ve zdůvodňující 
  zprávě)

pro   45                     

7. Nové předsednictvo ČKS a to ve složení:

Předsedkyně: PhDr. Věra Tauchmanová
pro   48                           neplatný hlas  1

Ekonomka: Ing. Taťána Zoubková
pro   49                           

Předseda
komise rozhodčích: Ing. František Baudyš

pro   18
Předsedkyně TMK: Mgr. Kateřina Kamberská

pro    48
Předseda STK: Evžen Milčinský

pro 23

Následně byla zvolena místopředsedkyní ČKS ing. Taťána Zoubková
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Revizní komisi ve složení: p. Ing. Blaťák Miroslav pro 30
      Ing. Dvořák Petr pro 28
             Stöhr Jan pro 26

Následně byl zvolen předsedou RK p. Blaťák Miroslav pro 23

8. zrušení svého usnesení z minulé VH ve věci návrhu o přechodu 
z kalendářního na hospodářský rok (dle doporučení odborného útvaru 
ČSTV)

pro   41

9. Zavedení NSH v rozsahu všech kategorií SSB, tzn. včetně kategorii 
mladšího žactva a pověřuje P-ČKS úpravou příslušné části  Pravidel 
krasobruslení (sjednotit dle kategorie žactva)

pro   47

10. Pověření PhDr. Schejbalové k podpisům případných převodů k úhradě, 
   dokud nedojde ke změnám podpisových vzorů k nakládaní s bank. účty 

pro  45

11. VH neschvaluje navrhovaný rozpočet ČKS na r. 2006 předložený 
    Ing. Buchtou
    a schvaluje úpravu rozpočtu přednesenou Ing.Zoubkovou, kde se 

ušetří 410 tisíc Kč. P-ČKS následně tuto částku rozdělí dle Směrnice 
    ČKS č. 5 klubům, dle prezenční listiny zúčastněných na dnešní VH ČKS

pro 46 

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti ČKS za uplynulé období
2. Zprávu o činnosti Revizní komise za uplynulé období
3. Zprávu o činnosti společnosti Czech Skating s.r.o.
4. Diskusi, zejména vystoupení týkajících se mj.:

a. Zprávy o průběhu MS SyB v Praze 2006
b. informace STK o schváleném kalendáři soutěží v NSH do konce 

r. 2006 
c. informace o pořádání semináře k aktualizovaným změnám v NSH, 

18.6.2006 v Praze
d. informace o působení krajských svazů krasobruslení a jejich dopadů 

na růst nových talentů a reprezentantů
e. impulsu k novému P-ČKS ve věci působnosti středisek sportu (VSC a 

SCM)
f. připomínky k rozpočtu ČKS, zásadám tvorby Směrnic ČKS. Návrhy 

týkajících se SSB, případné existenci Směrnice č.5 ČKS
g. připomínky k možnosti přesunu kompetencí v rámci školení a 

doškolení T a R 3. třídy v rámci existujících krajských svazů 
krasobruslení

Valná hromada ukládá P- ČKS:
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1) Zpracovat Směrnici č. 5 v souladu se schválenými úpravami dnešní VH 
2) jako nejvyššímu orgánu CS s.r.o, realizovat doporučení Dozorčí rady a 

důsledně kontrolovat činnost této organizace v příštím období

3) Zapracovat změny Stanov a OŘ, následně pak Stanovy ČKS předložit do 
15-ti dnů k registraci na MV ČR

pro 45

Usnesení VH schváleno:

pro        47            

Ing.Stanislav Žídek
                                                                                        předseda návrhové komise

Praha, 13. května 2006
Členové návrhové komise: 
Ing. Miroslav Blaťák, p. Jiří Novák 


