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Usneseni VH CSRS, 2. s., konane 8. 4. 2017 v Jihlave

V 10. 15 hod., puvodne stanovene hodine zahajeni VH, bylo v jednaci mistnosti pfftomno 17 delegatu
s hlasem rozhodujicim. Vzhledem k tomu, ze v databazi spolku je stale vedeno 120 clenu, nebylo
mozno VH v tento cas zahajit, protoze nebyla pfftomna nadpolovicni vetsina clenu. Zacatek jednani
VH tak byl, v souladu s platnymi Stanovami CSRS, z. s., posunut o 30 min.
V 10. 45 hod. bylo jednanf VH zahajeno za pfitomnosti 17 delegatu s hlasem rozhodujfcfm. Podle
clanku 7, bodu 5 Stanov CSRS, z. s. je k pfijeti usneseni VH zapotfebi nadpolovicni vetsiny pfitomnych
delegatu s hlasem rozhodujicim, tj. 9 hlasu.

VH vzala na vedomi:
1. Informaci o rezignaci ing. Pavla Ticheho na funkci pfedsedy RK CSRS, z. s. k 27. 11. 2016.
2. Vystoupeni clenu uvedenych v tabulce c. 3, ktera bude pf ilohou tohoto usneseni.

VH schvalila:
1. Zpravu VV o cinnosti a hospodafeni spolku v uplynulem obdobi.
2. Zpravu clena RKo:
* Kontrole hospodareni a cinnosti W
* Cinnosti RK za uplynule obdobi
* Zpravu o plneni ukolu ulozeneho RK na VH 14. 5. 2016
4. Volbu Josefa Rychteckeho do funkce pfedsedy RK CSRS, z. s.
5. Volbu Dagmar Kolandovou za clenku RK CSRS, z. s.
6. Volbu Jana Urbana za clena RK CSRS, z. s.
7. Rozpocet CSRS, z. s na rok 2017.
8. Vylouceni clenu, kteri do 30. 6. 2017 neuhradi clenske pfispevky za rok 2017 a dorovnani
nezaplacenych clenskych pfispevku za rok 2016 ve vysi 20,- Kc za osoby uvedene na jejich seznamu
clenu. Duvodem pro vylouceni je nesplneni povinnosti clena stanovene Stanovami CSRS z. s., cl. 5,
bod 1. c).
9. Clensky prispevek pro roky 2017 a 2018 je stanoven ve vysi 20,- Kc na osobu, bez rozdilu veku.

VH ulozila:
a)VV:
1. Informovat do 23. 4. 2017 cleny (kluby) o rozhodnuti VH o jejich vylouceni ze spolku v pfipade, ze
do 30. 6. 2017 neuhradi clenske pfispevky za cleny, ktere uvadeji ve svych seznamech clenu.
2. Poslat clenum spolku do 23. 4. 2017 usneseni VH a take jej do tohoto data zvefejnit na webove
strance spolku.
3. Do 28. 4. 2017 upozornit cleny, u nichz neodpovida pocet clenu na seznamu se zaplacenymi
clenskymi pfispevky. Vyzvat je k vyrovnani rozdilu do 30. 6. 2017.
4. Do 30. 11. 2017 zavest elektronicky system vedeni pfehledu osob registrovanych v jednotlivych
klubech.
5. Do 30. 6. 2017 provest upravy webove stranky spolku tak, aby byla pro jeji navstevniky
pfehlednejsi.
6. Na webove strance spolku svazu odpovedet na dotazy a podnety vznikle na VH.
7. Zaujmout stanovisko knametum zdiskuse vznesenym na dnesni valne hromade a o tomto
informovat oddily sdruzene v CSRS. Termin do 30. 8. 2017.
8. Vyvolat jednani s vedenim CASPV a vyhodnotit plneni smlouvy uzavfene mezi obema svazy 19. 4.
2014. Termin do 30. 8. 2017.

b) clenum:
1. Do konce listopadu kazdeho kalendafniho roku nahlasit VV akce, ktere budou v nasledujicim roce
pofadat, aby mohly byt zafazeny do Kalendafe akci a prezentovany na webove strance spolku.
2. Do konce unora kazdeho kalendafniho roku poslat VV seznam clenu k 31. 12. pfedchoziho roku.
3. Do konce bfezna kazdeho kalendafniho roku zaslat na ucet spolku registracni poplatek za kazdou
fyzickou osobu uvedenou v jejich seznamu.



VH poverila VV:
1. Provadet ve schvalenem rozpoctu nezbytne upravy v prubehu obdobi do dalsi VH, zejmena v
souvislosti se ziskanim financnfch dotaci.

Vysledky hlasovani: pro: 16 slovy: sestnact
proti: nikdo
zdrzel se: nikdo

Usneseni VH bylo prijato 16 hlasy z 16 tj. 100%

VJihlave8.4. 2017

Predseda navrhove komise: Rychtecky Josef

Pfedseda pracovmho predsednictva: Krauskopf Jin

Predseda CSRS, z. s.: Bohumil Novak
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