Valná hromada Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s.
18. května 2016
Záznam průběhu a
Usnesení
valné hromady Okresního sdružení ČUS, z.s. konané dne 18. května 2016
od 15.30 hodin v Šumperku
Jednání Valné hromady OS ČUS Šumperk zahájil tajemník OVV ČUS pan Vladimír
Šimíček, v úvodu pro náhlé onemocnění omluvil předsedu pana Davida Aleše a na základě
předchozího rozhodnutí OVV ČUS se ujal řízení valné hromady. V 15 hod. 30 minut
konstatoval, že je z pozvaných 105 delegátů řádných členů OS ČUS je přítomno v tu chvíli 48
delegátů a je nutno postupovat podle článku III/2.7 Stanov OS ČUS a využít čekací doby 30
minut. V této době byli účastníci seznámeni s předkládanými podklady, návrhem jednacího
řádu, návrhy na složení pracovního předsednictva a mandátové komise. K programu
stanovenému OVV ČUS nebylo připomínek.
Následně v 16.00 hod. bylo zahájeno jednání a Valná hromada k jednotlivým bodům
programu jednání přijala následující usnesení:
1a) schválila 1b) zvolila

-

1c) zvolila

-

jednací řád VH podle předloženého písemného podkladu
pracovní předsednictvo VH ve složení pp. Ing. Vintrová, Ing. Žák, Šimíček,
Směšný, Frank, Polách
mandátovou komisi VH ve složení pp. Ing. Kašpar, Slezák, Černoch

Následně byly podle programu předneseny zprávy k bodu 3) a 4) programu.
K bodu 5) programu, přednesl zprávu mandátové komise o účasti na valné hromadě Ing.
Kašpar.
-

ze 105 řádných členů OS ČUS je přítomno 48 delegátů, tj. 45,7 %
z 5 delegátů přidružených okresních svazů je přítomno 4, tj. 80 %

S ohledem na ustanovení článku III/2.7 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 2015.
V diskusi k této části jednání byly vznášeny zejména dotazy k MŠMT stanovené výši
povinných členských příspěvků v SK/TJ, jako podmínky k poskytnutí státní dotace, dále
podmínky použití dotace z Programu VIII. MŠMT pro rok 2016, připomínka k zohlednění
podmínek v malých SK/TJ, rozdílnosti podmínek pro státní dotace mezi ČUS a FAČR apod.
Na dotazy zodpověděl řídící jednání.
V následném hlasování VH :
2a) schválila

-

zprávu o činnosti a hospodaření OVV ČUS od valné hromady
v roce 2015, přednesenou p. Vladimírem Šimíčkem

2b) schválila

-

zprávu o činnosti Kontrolní komise OS ČUS od valné hromady
v roce 2015, přednesenou předsedou KK Ing. Františkem
Tempírem

2c) vzala na vědomí - informaci o plnění usnesení VH OS ČSTV 2015, podle
předloženého písemného podkladu
3a) schválila

- hospodaření s rozpočtem OVV ČUS za rok 2015, podle
předloženého písemného podkladu

3b) schválila

-

užití části přebytku roku 2015 na krytí nákladů roku 2016
a zůstatku z přebytku vložením do rezervy OVV ČUS

3c) schválila

-

plnění programu údržby sportovních zařízení roku 2015 z dotace
Olomouckého kraje, podle předloženého písemného podkladu

K bodu 7) programu
4a) vzala na vědomí - písemné i přednesené informace k postupu uplatňování Zákona
89/2012Sb. Občanský zákoník v SK/TJ
K bodu 8) programu „ Návrh rozpočtu OVV ČUS na rok 2016“, 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 2016, podle předloženého
písemného podkladu s tím, že vyčíslená ztráta bude kryta
z přebytku rozpočtu roku 2015

K bodu 9) programu „ Návrh Programu údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého
kraje 2016“ úvodní slovo přednesla místopředsedkyně OVV ČUS Ing. Markéta Vintrová.
Na dotazy odpověděl řídící jednání.
V hlasování VH
6a) schválila

-

v pořadí program akcí údržby sportovních zařízení z dotace
Olomouckého kraje 2016, podle předloženého písemného návrhu
včetně opatření uvedených pod bodem II. písemného podkladu

Jednání valné hromady bylo poté řídícím ukončeno.

-o-o-oDavid A l e š
předseda OVV ČUS

