Návrh

Usnesení Valné hromady ČSRS, z. s., konané 26. 5. 2018 v Jihlavě
(dále jen HV)
VH volí pracovní orgány:
1. Pracovní předsednictvo ve složení Bohumil Novák, Jiří Krauskopf, ….
2. Mandátovou a volební komisi ve složení: ……
3. Návrhovou komisi ve složení:…..
VH schvaluje:
1. Zprávu VV o činnosti spolku v období od VH 2017.
2. Zprávu VV o hospodaření spolku od poslední VH.
3. Zprávu RK.
4. Rozpočet ČSRS, z. s na rok 2018.
5. Členský příspěvek klubu (oddílu) pro roky 2018 a 2019 ve výši 20,- Kč za každého člena klubu
(oddílu), bez rozdílu věku.
VH volí na funkční období 2018 - 2022
1. Do funkce předsedy VV ČSRS, z. s. …….
2. Do funkce člena VV ČSRS, z. s. …….
3. Do funkce člena VV ČSRS, z. s. ……
VH ukládá:
a) VV
1. Projednat a vyhodnotit diskusní příspěvky a připomínky z VH 2018.
2. Pokračovat v aktivizaci členské základny.
3. Připravit a provést administrativní uzavření vyúčtování grantového programu MŠMT 2018
Jednorázové sportovní akce pro veřejnost „Sportujeme pro zdraví a kondici“.
4. Ve spolupráci se členy ČSRS zpracovat seznamy jejich členské základny odpovídající změnám
evidence členské základny pro připravovanou evidenci MŠMT.
5. Zpracovat a zveřejnit základní směrnici ČSRS o ochraně osobních údajů osob sdružených u našich
členů, odpovídající směrnici EU (GDPR), včetně vzorového formuláře souhlasu.
6……….
b) RK
1. ………
c) členům
1. Informovat své členy o Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU (GDPR) a do konce roku 2018
zajistit souhlas od každého svého člena se zpracováním osobních údajů podpisem na předepsaném
formuláři. Formuláře s podepsanými souhlasy důsledně archivovat.
2. Do konce září 2018 nahlásit VV akce, které budou v následujícím roce pořádat, aby mohly být
zařazeny do Kalendáře akcí, prezentovány na webové stránce spolku a případně zařazeny do
grantových programů MŠMT.
3. Pro členy s pravidelnou sportovní činností dle podmínek uvedených v pravidlech ČSRS o podpoře
členů nahlásit do konce září 2018 svůj zájem o zapojení do grantového programu MŠMT.
4. Do konce února 2019 poslat VV seznam členů k 31. 12. předchozího roku, doplněný o adresy
trvalého pobytu v souvislosti s připravovaným „Rejstříkem sportovních organizací MŠMT“.
5. Do konce března 2019 zaslat na účet spolku členský příspěvek za každou fyzickou osobu uvedenou
v jejich seznamu.
VH zmocňuje VV:
1. Provádět ve schváleném rozpočtu operativní úpravy v průběhu období do další VH, zejména
v souvislosti se získáním finančních dotací ze státního rozpočtu.

2. Operativně měnit termíny pro odevzdání podkladů od členů o jejich plánované činnosti na příští
rok, potřebných do žádostí grantových programů MŠMT.

Výsledky hlasování:

pro: …......

slovy ……………………………………………………….

proti: ……….

slovy ……………………………………………………….

zdržel se ……. slovy ……………………………………………………….
Usnesení VH bylo přijato ……… hlasy z ………., tj. ………………..%
V Jihlavě 26. 5. 2017
Předseda návrhové komise:

……….

Člen pracovního předsednictva: ……..

……………………………………………

…………………………………………….

Předseda ČSRS a pracovního předsednictva: Bohumil Novák

…………………………………………….

