Zápis z valné hromady lyžařského klubu Ski Soláň konané 4.12.2014.
1. Schůzi zahájil v 19:10 hod předseda Ski Soláň Jaroslav Trhlík a uvítal všechny přítomné.
Upozornil na tiskopisy volebního a jednacího řádu rozdané po jednotlivých stolech a
programu zaslaného v elektronické formě.
2. Jaroslav Trhlík navrhl složení pracovního předsednictva:
Předseda:
Jaroslav Trhlík
Člen:
Petr Pokorný
Valná hromada toto složení aklamací odsouhlasila.
3. Předsednictvo navrhlo následující složení komisí valné hromady:
Mandátová
Předseda: Irena Rafajová, členové Horymír Rafaj a Vojtěch Blabla
Volební
Předseda: Radim Střálka, členové Petr Maňák a Eva Majerová
Návrhová
Předseda: Jiří Melcher, členové Oldřich Nosek a Marek Cihlář
Valná hromada toto složení aklamací odsouhlasila.
4. Předsednictvo navrhlo jako zapisovatele Jana Dudka a ověřovatele Petra Pokorného.
Valná hromada oba kandidáty aklamací schválila.
5. Předsednictvo navrhlo schválení programu, jednacího a volebního řádu.
Valná hromada všechny dokumenty aklamaci schválila.
6. Předseda lyžařského klubu Jaroslav Trhlík přednesl zprávu o činnosti v roce 2014. Zpráva byla
již publikována na klubovém webu v části Dokumenty. Závěrem poděkoval Radkovi
Halamíčkovi za dlouholetou práci ve výboru a předal mu na upomínku knihu s věnováním.
7. Hlavní trenér Petr Pokorný přednesl zprávu o sportovní činnosti v roce 2014. Hlavní část
zprávy byla již publikována na klubovém webu v části Dokumenty. Zbytek o tréninkové
činnosti v přípravném období doplnil ústně.
8. Zprávu o hospodaření klubu přednesl v zastoupení Martina Pivoňky Jaroslav Trhlík. Přednesl
jednotlivé příjmové a výdajové položky a podrobně je charakterizoval.
9. Předseda mandátové komise Irena Rafajová zkonstatovala, že VH je schopna usnášení, když
bylo přítomno 46 členů a 18 členů zaslalo omluvenky (kvórum bylo 55).
Předseda volební komise Radim Střálka rozdal volební lístky se jmény kandidátů a následně je
účastníci VH odevzdali do urny. Po sečtení hlasů bylo zjištěno, že nový výbor by zvolen
jednohlasně.
10. V diskuzi vystoupila Martina Novosadová ohledně nekonání letní zahradní party a Jáchym
Dvořák ohledně výše poplatků ve srovnání s tréninkovými podmínkami na Soláni.
Předsedající oba příspěvky zodpověděl a jejich řešení zařadil do usnesení.
11. Předseda návrhové komise předložil návrh usnesení.
Usnesení bylo schváleno jednohlasně.
12. Předsedající ukončil valnou hromadu v 20:15 hod.

Zapisovatel Jan Dudek:

………………………………………………

Ověřovatel Petr Pokorný:

..…………………………………………….

