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Valná hromada Okresního sdružení ČUS Šumperk, z.s. 
 27. května 2020 

             
Záznam o průběhu a 

 

USNESENÍ 
                                                                                                

valné hromady Okresního sdružení ČUS, z.s. konané dne 27. května 2020 
 od 15.30 hodin v Šumperku 

 

Jednání Valné hromady OS ČUS Šumperk zahájil v 15.30 hodin z pověření 
předsedkyně OVV ČUS pan Jakub Dolníček a ujal se řízení valné hromady. Konstatoval, že  
z pozvaných 97 delegátů - řádných členů OS ČUS je přítomno v tu chvíli 25 delegátů a je nutno 
postupovat podle článku III/2.7 platných Stanov OS ČUS  a využít čekací doby půl hodiny. 
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: 
 
Valná hromada: 
 
1a) schválila -     jednací řád VH podle předloženého písemného podkladu 
1b) schválila  -     pracovní předsednictvo VH ve složení pp. Ing. Vintrová, Mgr.Dolníček,  
                             Havlíček, Kleinová, Slezák, Hegedusová        
1c) zvolila -     mandátovou komisi VH ve složení pp. Hobler, Žák, Brachařová  
                             
 
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 p. Ludvík 
Žák. 

- Z 97 řádných členů OS ČUS je přítomno 25 delegátů, tj. 25,77 % 
- ze 3 delegátů přidružených okresních svazů jsou přítomni 2, tj. 66,7 % 

 
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 2019 
 
K předloženým písemným podkladům i předneseným zprávám nebyla vedena diskuse. 
 
V následném hlasování VH : 
 
 
2a) schválila  -    zprávu o činnosti a hospodaření OVV ČUS od valné hromady     
                                        v roce 2019, přednesenou předsedkyní Ing. Markétou Vintrovou 
 
2b) schválila             -    zprávu o činnosti Kontrolní komise OS ČUS od valné hromady  
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                                         v roce 2019, přednesenou předsedou KK Ing. Františkem   
                                         Tempírem 
 
2c) vzala na vědomí  -   informaci o plnění usnesení VH OS ČSTV 2019, podle  
                                        předloženého písemného podkladu 
 
3a) schválila              -   hospodaření s rozpočtem OVV ČUS za rok 2019, podle   
                                        předloženého písemného podkladu 
 
3b) schválila   -    hospodářský výsledek 2019 (+11) použít ke krytí schodku rozpočtu                                  
                                        roku 2020 
                                          
3c) schválila   -     plnění programu údržby sportovních zařízení roku 2019 z dotace   
                                         Olomouckého kraje, podle předloženého písemného podkladu 
 
3d) schválila               -   výroční zprávu spolku Okresní sdružení ČUS Šumperk, z.s. za rok  
                                         2019, včetně příloh. 
 
 
K bodu 7) programu „ Návrh rozpočtu OVV ČUS na rok 2020, přednesla úvodní slovo 
předsedkyně OVV Ing. Markéta Vintrová.  K návrhu nebyly dotazy ani připomínky. 
V hlasování VH : 
 
4a) schválila  -    rozpočet OVV ČUS Šumperk pro rok 2020, podle předloženého   

písemného podkladu s tím, že vyčíslená ztráta rozpočtu ve výši  
-117 tis. Kč bude kryta z HV minulých let 

 
 
K bodu 8) programu „ Návrh Programu údržby sportovních zařízení z dotace Olomouckého 
kraje 2020“ úvodní slovo přednesla předsedkyně OVV ČUS Ing. Markéta Vintrová. 
K návrhu nebyly dotazy ani připomínky. 
V hlasování VH: 
 
5a) schválila              -  v pořadí program akcí údržby sportovních zařízení z dotace  
                                       Olomouckého kraje 2020 dle předloženého písemného materiálu 
 
5b) zplnomocnila     -  výkonný výbor vyřadit z návrhu akcí tu TJ/SK, která v termínu do  
                                      30.6.2020 nevloží do IS ČUS finanční výkazy za rok 2019 
 
5c) schválila              -  zařadit pod poř.č.32. So Sudkov oprava povrchu hřiště 50 tis. Kč 
 
 
5d) zplnomocnila     -  výkonný výbor vyřadit z návrhu akcí tu TJ/SK, která v termínu do  
                                      30.6.2020 nebude mít ve Veřejném rejstříku platné údaje o  
                                      statutárním zástupce dle platných stanov 
 
 
 
 

-o-o-o- 
 

Ing. Markéta Vintrová-předsedkyně OS ČUS Šumperk 
 
Mgr. Jakub Dolníček-řídící jednání VH OS ČUS Šumperk 


