Valná hromada Okresního sdružení ČUS Šumperk 28.května 2014
Záznam průběhu a
Usnesení
valné hromady Okresního sdružení ČUS konané dne 28.května 2014 od 15.30 hodin
v Šumperku
Jednání Valné hromady OS ČUS Šumperk zahájil, na základě pověření OVV ČUS, tajemník
p.Vladimír Šimíček. V 15. 41 minut konstatoval, že je z pozvaných 105 delegátů SK/TJ přítomno
49 delegátů a z 5 pozvaných delegátů okresních svazů přítomni 4 delegáti. K účasti za delegáty
okresních svazů se k prezenci dostavil i zástupce Okresního šachového svazu s tím, že okresní
svaz nadále vyvíjí činnost. Jeho účast byla při prezenci přijata, počet delegátů ze svazů byl tedy 6,
přítomno 5.
Celková účast 54 delegátů ze 111 delegátů nesplňovala podmínku více jak 50% účasti. Podle
článku VIII/3 platných Stanov Okresního sdružení ČUS Šumperk, lze po čekací době 30 minut od
určeného času zahájení, pokud není přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů,
právoplatně jednat a zejména hlasovat za předpokladu, že je přítomno nejméně 30 % pozvaných
delegátů.
Po tomto konstatování byly bez námitek delegátů projednány a přijaty formální procedurální
záležitosti.
Valná hromada OS ČUS k jednotlivým bodům programu jednání přijala následující :
1a) schválila -

program jednání Valné hromady (dále jen VH) OS ČUS

1b) schválila -

jednací řád VH podle předloženého písemného podkladu

2a) zvolila

-

2b) zvolila

-

pracovní předsednictvo VH ve složení pp.Aleš, Ing.Vintrová, Šimíček, Ing.Žák,
Směšný
mandátovou komisi VH ve složení Hobler, Solařová, Černoch

Pro jednání VH byl přijat následující program :
1) Zahájení
2) Procedurální záležitosti ( schválení programu, jednacího řádu VH, volba pracovního
předsednictva, mandátové komise )
3) Zpráva o činnosti OVV ČUS od valné hromady v roce 2013, hospodaření za rok 2013, včetně
kontroly usnesení VH OS 2013
4) Zpráva Revizní komise OS ČUS o činnosti od VH 2013
5) Zpráva mandátové komise o účasti na VH
6) Diskuse k předneseným zprávám, předloženým písemným podkladům a hlasování
k záležitostem roku 2013
7) Návrh rozpočtu OVV ČUS na rok 2014
8) Návrh „Programu údržby sportovních zařízení“ z dotace Olomouckého kraje 2014
9) Informace k uplatnění novely Občanského zákoníku u spolků od roku 2014
10) Závěr
Následně byly podle programu předneseny zprávy k bodu 3) a 4) programu.
Po přednesených zprávách, tj. v 16 hodin 21 minut ( nesporně po uplynutí 30 min čekací doby )
valná hromada pokračovala přednesením zprávy mandátové komise. Mluvčí komise p.Jiří Hobler
konstatoval, že :
-

ze 105 delegátů SK/TJ je přítomno 49 delegátů,
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tj. 46,7 %

-

z 6 delegátů okresních svazů je přítomno 5,
celkem ze 111 delegátů je přítomno 54,

tj. 83,3 %
tj. 48,7%

S ohledem na ustanovení článku VIII/3 platných Stanov OS ČUS Šumperk může tedy VH
právoplatně schvalovat usnesení.
V souladu s programem VH pokračovala bodem 6) programu „Diskuse k předneseným zprávám,
předloženým písemným podkladům a hlasování k záležitostem roku 2013.
V diskusi vystoupila :
- pí Symerská, předsedkyně SK Morava Ruda nad Moravou, s informací o přijetí České asociace
sportu pro všechny do České unie sportu
- Ing. Wágnerová ( opakovaně ), předsedkyně TJJ Morava Velké Losiny, ke zvyšující se
administrativní zátěži pro dobrovolné pracovníky SK/TJ, dotační situaci ve sportu apod.
V následném hlasování VH :
3a) schválila

-

zprávu o činnosti a hospodaření OVV ČUS od valné hromady v roce 2013
přednesenou předsedou OVV p.Davidem Alešem

3b) vzala na vědomí - informaci o plnění usnesení VH OS ČSTV 2013, podle předloženého
písemného podkladu
3c) schválila

-

plnění rozpočtu OVV ČUS za rok 2013, podle předloženého písemného
podkladu

3d) schválila

-

užití přebytku roku 2013 ve výši 81.000 Kč tak, že bude zaúčtován na
účet „ nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty“ kanceláře ( SCS ) OS
ČUS Šumperk. O jeho použití bude rozhodovat OVV ČUS

3e) schválila

-

plnění programu údržby sportovních zařízení 2013 z dotace
Olomouckého kraje, podle předloženého písemného podkladu

4a) schválila

-

zprávu Revizní komise OS ČUS od valné hromady v roce 2013
přednesenou předsedou RK Ing. Františkem Tempírem

K bodu 7) programu „ Návrh rozpočtu OVV ČUS na rok 2014“ přednesla úvodní slovo
místopředsedkyně OVV Ing.Markéta Vintrová. K návrhu nebyly dotazy ani připomínky.
V hlasování VH :
5a) schválila

-

rozpočet OVV ČUS Šumperk pro rok 2014, podle předloženého
písemného podkladu.

K bodu 8) programu „ Návrh Programu údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého kraje
2014“ úvodní slovo přednesla místopředsedkyně OVV ČUS Ing.Markéta Vintrová. K návrhu nebyly
dotazy ani připomínky.
6a) schválila

-

v pořadí program akcí údržby sportovních zařízení z dotace
Olomouckého kraje 2014, podle předloženého písemného návrhu

6b) ukládá

-

všem SK/TJ s označením „X“ v písemném podkladu programu údržby
sportovních zařízení 2014, aby odstranili svoje právní či administrativní
nedostatky bránící event. poskytnutí dotace. Termín – do 30.6.2014.
Pokud tyto nedostatky nebudou odstraněny, nebude event. dotace v roce
2014 poskytnuta.
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VH OS ČUS Šumperk pokračovala bodem 9) programu „ Informace k uplatnění novely
Občanského zákoníku u spolků od roku 2014“. Doplňující informace k písemnému podkladu
přednesl p.Vladimír Šimíček.
V následné diskusi byly předneseny různé dotazy a náměty, které byly zodpovězeny a event.
budou zaslány k vyjádření Legislativně – právnímu odboru České unie sportu Praha a současně
využity při praktickém uplatnění příslušných částí Zákona 89/2012Sb. v podmínkách sportovních
spolků.
Jednání valné hromady bylo poté řídícím ukončeno.

-o-o-o-

David A l e š
předseda OVV ČUS

Vladimír Š i m í č e k
tajemník OVV ČUS
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