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USNESENÍ
Valné hromady Českého krasobruslařského svazu,

konané dne 19.5.2012 v Praze

Valná hromada – schvaluje:

1. Zprávu mandátové komise - přítomno 43, po přijetí nových klubů za členy 
ČKS + 4, tzn. 47 klubů, v 11.45 hod. + 1 klub, tzn. 48

VH je usnášeníschopná.

2. Volbu pracovních komisí a to:

-   pracovního předsednictva:
   Tauchmanová, Brzý, Charypar  (pro 43 - proti 0 - zdrželo se 0)
-    komise mandátové  
    Mokrá, Krejčí, Drozd (pro 43 - proti 0 - zdrželo se 0)
-    komise návrhové     
     Kamberská, Schejbalová, Žídek (pro 47 - proti 0 - zdrželo se 0) 
-    komise ověřovací   
     Zoubková, Zakouřil, Dušátko (pro 47 - proti 0 - zdržel se 0)

3. Jednací řád VH 
pro 43- proti 0 - zdrželo se 0

4.    Čtyři nově přijaté kluby za členy ČKS:
SKK Arena Plzeň (pro 42 , proti 0, zdržel se 0), 
TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí (pro 43, proti 0, zdržel se 0), 
 SK HC Baník Most (pro 43, proti 0, zdržel se 0),
 TJ Spartak Soběslav (pro 43 , proti 0, zdržel se 0),

5. Zprávu o činnosti ČKS za uplynulé období
pro:  48  proti: 0 zdržel se: 0

6. Zprávu o hospodaření za minulé období
a) vyhodnocení rozpočtu za rok 2011
pro: 47 proti: 0 zdržel se: 1
b) návrh rozpočtu na rok 2012
proti návrh – snížit Položku rezerva na 0 Kč
pro:11  proti:28  zdržel se:9
návrh rozpočtu P ČKS:
pro: 39  proti: 3 zdržel se: 5

7. Vyřazení nepotřebného dlouhodobého majetku v pořizovací hodnotě 226 074,- Kč, účetní 
hodnotě 0 Kč ( nefunkční, zastaralý ):
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– tiskárna HP laser, 3 lampy, 2 kávovary, 2 x magnetofon Revox, zpožďovač, 2x 
sluchátka Revox, reproduktory k počítači, mixážní pult, magnetofon Denon DN730, minidisk 
recorder ONKYO, DVD rekorder ONKYO

pro:  48 proti: 0 zdržel se: 0

       8.  Zprávu revizní komise ČKS za uplynulé období
pro: 48 proti: 0 zdržel se: 0

9. Změna znění Přestupního řádu předložené P ČKS
pro: 5 proti: 38 zdržel se: 5

VH bere na vědomí:

1. Ukončení činnosti tří klubů:
  TJ Kraso Černošice,  KK Riper Rosice, SKK Havířov

2.  Diskusi se zaměřením na:

a) školení trenérů licence B
b) kalendář soutěží, testů výkonnosti, změny v systému pohárových soutěží (STK)
c) změnu Přestupního řádu – pojem náklady
d) rozpočet – rezerva
e) informace o možnosti zisku finančních prostředků kluby z výtěžku loterií
f) informaci o výběrovém řízení na zpracování žebříčku, změny se netýkají klubů

3. Odstoupení p. Evžena Milčinského z funkce předsedy STK i místopředsedy ČKS

VH ukládá P-ČKS:

1. Specifikovat pojem „náklady spojené s prací dohadovací komise“ v navrhované změně 
Přestupního řádu a poměr rozdělení nákladů mezi účastníky

T: do příští VH
Hlasovalo: pro    47              proti     0         zdržel se 1

VH schvaluje zprávu návrhové komise:

Hlasovalo: pro    48               proti     0          zdržel se 0

V Praze dne 19.května

Za návrhovou komisi:  Mgr. K. Kamberská;     PhDr. R.Schejbalová; Ing. S.Žídek

Za ověřovací komisi: Ing. T.Zoubková; Zakouřil; Ing. Dušátko


