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USNESENÍ 
 

Valné hromady Českého krasobruslařského svazu, 

konané dne 31.5.2014 v Praze 

 

 

             Valná hromada – schvaluje: 

 

   

1. Jednací řád VH 

návrh – prodloužení doby diskuse na 5 min. – pro 3 – proti – 52 – zdrželo se 4 - 

neschváleno 

      

2.  Zprávu mandátové komise - přítomno   59,  omluveno 13, neomluveno 3 

  VH je usnášeníschopná. 

 

 

3. Přijetí nových klubů:  
 

Kraso Chrudim, z.s.  -  pro 59 -  proti 0 – zdržel se 0 

KK Dvůr Králové nad Labem – pro 59 – proti 0 – zdržel se 0 

  

 zánik členství: 

 

 KB Frýdek Místek - pro 59 -  proti 0 – zdržel 0 

 HC Stadion Teplice - pro 58 -  proti 0– zdržel 1 

  

   

  

 

4. Volbu pracovních komisí: 

 

 -   pracovního předsednictva: Tauchmanová, Charypar, Tykalová 

      (pro 58 - proti 0 - zdrželo se 1) 

              -   komise mandátové:  Milčinský, Krejčí, Říhová 

      zvolena prostou většinou 

              -   komise návrhové: Schejbalová, Kloudová, Zoubková     

      (pro  59 - proti  0 - zdrželo se 0)  

              -   komise volební:  Beránková, Štroblová, Zakouřil 

  (pro 59 - proti 0 - zdrželo se 0) 

              -   komise ověřovací   Kamberská, Bajtalonová, Kubová 

       (pro 59 - proti 0 - zdržel se  0) 

                                         

5. Zprávu o činnosti ČKS za uplynulé období 

pro 54      proti 0  zdrželo se 4 

 

6. Zprávu o hospodaření za minulé období 

              a) vyhodnocení rozpočtu za rok 2013 

              b) návrh rozpočtu na rok 2014  
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       7.   Zprávu revizní komise ČKS za uplynulé období 

   pro 55  proti 0  zdrželo se 3 

     

8.   Rozpočet ČKS na rok 2014 

 pro 52  proti 0  zdrželo se 6 

 

9. Volební řád ČKS se změnou. 

 – zvoleni budou ti kandidáti, kteří získají alespoň nadpoloviční počet hlasů z 

přítomných delegátů 

 

 -   v případě, že neobdrží nikdo nadpoloviční počet hlasů, uskuteční se na tuto funkci 2. kolo 

voleb, ve kterém kandidují 2 nejúspěšnější kandidáti z 1. kola voleb a rozhodne prostá 

většina hlasů 

 

 pro 57  proti  0 zdržel se   2 

 

10. Dopsání dalších členů na kandidátní listinu do revizní komise: 

pro 59    proti     0 zdrželo se 0 

 

 

VH bere na vědomí: 

    1. VH bere na vědomí změnu názvu klubu: 

 SK HC Baník Most o.s. na Hokejový a krasobruslařský club Baník Most, z.s.  

                                

    2.  Diskusi k předneseným zprávám se zaměřením na: 

 

              a) zlepšení písma a grafické úpravy na diplomech a registračních průkazech 

 b) lepší zhodnocení volných finančních prostředků 

 c) požadavek na specifikaci  majetku ČKS (inventurní soupis) 

       

   3. Představení kandidátů do P ČKS a volby členů P ČKS: 

        

- volba předsedkyně ČKS  

  Tauchmanová  - pro 33 

              - volba ekonomky svazu  

  Zoubková - pro  57 

 - volba předsedy komise TMK   

  Žídek – pro 35 

  - volba předsedkyně STK 

  Mokrá – pro 31   

              - volba předsedkyně komise rozhodčích  

  Horklová – pro 34  

  

 - místopředsedou svazu zvolen   

  Žídek – pro 37 

 

    4.  Volbu revizní komise ČKS 

                - Blaťák pro 54 , Drozd pro 48 , Stohr pro 35 

 

    5.  Volbu předsedy revizní komise – Blaťák – pro 48 
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        VH ukládá P-ČKS: 

 

1. Zaslat pracovní verzi programu jednání Valné hromady k připomínkám klubům 

nejpozději 6 týdnů před konáním VH, kluby mohou připomínkovat do 4 týdnů před 

konáním VH 

     

Hlasovalo: pro    50           proti     1     zdržel se  7 

 

2. Zvážit lepší zhodnocení finančních prostředků svazu 

 

Hlasovalo: pro       45            proti     8          zdržel se  5 

 

3. Zveřejňovat náplně programů OBO před sezónou, tj. do 30.6., změny ISU v co možná 

nejkratším možném termínu 

 

Hlasovalo: pro         55          proti      2          zdržel se  1 

 

 

 

 

 

 

VH schvaluje zprávu návrhové komise: 

 

                              Hlasovalo: pro      54             proti       0        zdržel se  0 

 

 

  

V Praze dne 31. května 2014 

 

 

 

Za návrhovou komisi:  PhDr. R. Schejbalová,  Ing.T. Zoubková, MUDr. J. Kloudová 

 

 

 

Za ověřovací komisi: Mgr. K. Kamberská, Mgr. E. Bajtalonová, Mgr. J. Kubová  


