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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY (VH) 

v Sedlčanech, salónek restaurace Na Hřišti „U Dlabana“ 

dne 28. 2. 2015  

zahájení: 18:00 

přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1)  
 

 

1. Zahájení VH bylo odloženo o 15 min z důvodu nepřítomnosti dostatečného počtu členů s hlasovacím právem. 

2. VH byla zahájena v 18:15 úvodním slovem Tomáše Langera (TL) – prezident SK.  

3. VH jmenovala zapisovatelem Danielu Veselou a ověřovatelem zápisu Kateřinu Žižkovou. 

4. VH byla seznámena s programem a ten byl schválen v počtu 18-0-0 (pro-proti-zdržel se) (příloha č. 2). 

5. Mandátová komise byla schválena 18-0-0 ve složení Maja Langerová a Helena Čechová.  

6. TL přednesl zprávu o činnosti výkonné rady (VR) za období od poslední VH (příloha č. 3). 

7. TL přednesl zprávu o sportovní činnosti SK za období od poslední VH (příloha č. 4). 

8. Petr Mindžak (PM) – hospodář SK - přednesl zprávu o hospodaření klubu v roce 2014 (příloha č. 5). 

9. Karel Pelant (KP) – předseda revizní komise - seznámil VH se zprávou revizní komise (příloha č. 6). 

10. TL představil plán klubu na rok 2015 (příloha č. 7), proběhla diskuse k plánu na rok 2015 a tento návrh byl 

schválen 21-0-0. 

11. PM přednesl návrh rozpočtu na rok 2015 (příloha č. 8), proběhla diskuse k rozpočtu na rok 2015 a ten byl 

schválen 20-1-0. 

12. Kateřina Žižková (KŽ) – člen VR - seznámila VH s návrhem nových stanov klubu (příloha č. 9), proběhla diskuse 

k návrhu stanov a nová forma stanov byla přijata 21-0-1. VH pověřila VR podpisem nových stanov a 

zaregistrováním u rejstříkového soudu.  

13. Diskuse 

a. VH byla seznámena se stavem jednání ohledně pozemku s hřištěm. Majitelka pozemku slečna Gabriela 

Šimáčková zemřela a v současné době probíhá dědické řízení (TL).  

b. VH udělila Čestné členství zakládajícímu členovi klubu Josefu Bohůňkovi v poměru hlasů 21-0-1. 

c. KŽ oznámila termín IV. reprezentačního plesu klubu na 22.ledna 2016 a informovala o průběhu příprav. 

d. Tomáš Doubek seznámil VH se stavem kadetského družstva.  

14. VH schválila usnesení VH všemi hlasy 17-0-0. 

15. VH byla ukončena v 21:00. 

 
 

Zapsala dne 28.2.2015: Daniela Veselá 

 

Ověření zápisu: Kateřina Žižková 
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