Atletika Jihlava, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava
Zápis z Valné hromady klubu, konané dne 29.1.2015 v zasedací síni Unie sportů
1. VH zahájil předseda klubu Ladislav Urban v 18,00 hodin. Probíhá volba zapisovatele a
ověřovatelů zápisu a usnesení. Je přítomno 15 členů, VH je podle stanov usnášení
schopná. Zapisovatelem je Pavel Vodička, ověřovateli zápisu a usnesení byli ustanoveni:
Marie Pytlíková a Ivan Tůma.
2. Předseda seznámil přítomné s programem VH. Na žádost paní Novákové byl program
doplněn o dva body:
a) Volbu kontrolní komise, statutárního orgánu a předkladatele zápisu do rejstříku.
b) Stanovení počtu členů výboru.
3. Schůze pokračovala dle schváleného návrhu programu:
Ladislav Urban přednesl výroční zprávu o činnosti za rok 2014 a návrh plánu činnosti na
rok 2015.
5. J.Göth přednesl výroční zprávu o hospodaření za uplynulý rok 2014. Zároveň přečetl
zprávu o kontrolní činnosti za rok 2014 za nepřítomného revizora J.Jiříka - neshledal
závad.
6.

Ladislav Urban seznámil zúčastněné se závodním kalendářem na tento rok.

7.

Informace o sportovním středisku podal vedoucí trenér SPS D.Kristinus. Mluvil o
hodnocení střediska a přidělování peněz na další roky a spolupráci s Gymnáziem Jihlava.

8.

Volba nového předsedy: Jana Nováková Hotařová (14 pro, 1 se zdržel hlasování).

9.

Počet členů výboru byl na základě hlasování stanoven na 7. (výsledek hlasování: 7 členů
– 10 hlasů, 5 členů 5 hlasů).

10.

Volba členů výboru:

Jméno

Pro

Zdržel se

proti

Mrázová

13

1

1

Mráz

14

1

Kristinus

12

2

Tůma

14

1

Pytlíková

14

1

Švec

13

2

1

11. Aby mohl být AO veden jako Veřejně prospěšný spolek, musela být provedena volba
následujících orgánů:
- Volba kontrolní komise – Jaroslav Jiřík, Bohumil Novák, Michal Witiska.
- Volba statutárního orgánu - Jana Nováková Hotařová

- Volba předkladatelů zápisu do rejstříku – Jana Nováková Hotařová
Všechny tři volby proběhly jednomyslně.
12. Nejlepší sportovci oddílu za rok 2014.
Zatím nebyl nikdo zvolen.
13. Diskuze:
I.Tůma – 14.3.2015 bude seminář rozhodčích v Jihlavě. Byly vydány nová pravidla, která
jsou již k dostání v Jihlavě. Byl rozdán seznam závodů konajících se v Jihlavě. Jiří Švec
opravil termín KP jednotlivců na 7.6.2015
Pavel Vodička – informoval přítomné, že ze studijních důvodů se nebude moci
zúčastňovat většiny závodů. Je třeba vyškolit dalšího startéra.
M.Pytlíková – informovala o školení rozhodčích 3. třídy 21-22.3. v Jihlavě. Jiří Švec
slíbil, že obešle rodiče.
Ladislav Urban informoval o Karlovi Mokříšovi. Ten již ze zdravotních důvodů končí
trenérskou i rozhodcovskou činnost v oddílu.
Ladislav Urban – zamyšlení nad počtem členů na VH. Informace o povinnosti mít od
letošního roku lékařskou prohlídku. Informoval také přítomné, že již nechce závodit
v dresu Atletiky Jihlava, nadále ale zůstane členem oddílu a povede tréninky své skupiny.
J. Göth – informoval o kontrolních dnech na stavbě na stadionu. Podle harmonogramu by
mělo být vše hotovo do konce dubna. Agrostav má klíče od posilovny a využívá přípojku
vody. J. Göth bude nadále chodit na kontrolní dny a bude o tom informovat výbor.
B. Novák navrhl doplnit do usnesení: VH ukládá výboru přepracovat stanovy, aby
odpovídaly novému občanskému zákoníku.
14. Hlasování o přijetí usnesení: 15 pro, nikdo proti.
15. Závěr

Zapsal: Pavel Vodička
Zápis ověřili: Ivan Tůma
Marie Pytlíková

