Zapis z jednani Valne hromady Ceskeho svazu rekreacmho sportu, z.s.
konane dne 26. S. 2018 v Jihlave
Prftomni: viz prezencni listina
Program:
1. Zahajenf jednani VH
2. Volba pracovm'ho pfedsednictva
3. Schvaleni programu VH
4. Schvaleni Jednaciho a Volebm'ho fadu VH
5. Schvaleni ovefovatelu zapisu
6. Volby komisi - mandatove a volebni, navrhove
7. Zprava o cinnosti CSRS, z. s. od minule VH
8. Zprava o hospodafem CSRS, z. s. od minule VH a navrh rozpoctu na rok 2018
9. Zprava RK
10. Volba pfedsedy CSRS, z. s.
11. Volba clenu VV CSRS, z . s .
12. Informace o vysledku volby predsedy a clenu VV CSRS, z. s.
13. Diskuze ke zpravam
14. Informace o aktualnfm poctu prftomnych delegatu s hlasem rozhodujfcim
15. Predlozeni navrhu na usnesenf VH, jeho projednanfa prijeti
16. ZaverVH

adl)ZahajeniVH
Zahajeni VH provedl pan Bohumil Novak, predseda spolku, k v 10:10 hodin a konstatoval, ze je
pfitomno 11 delegatu s hlasem rozhodujicim z 58 radnych clenu spolku, takze neni dosazeno
nadpolovicoi ucosti, a ze VH neni usnascnischopria. Podle platnych a unnrrycl'i Stanov CSRS, z. s. se
nahradni VH uskutecni za 30 minut, tj. v 10:40 hodin, ktera bude usnasenischopna v poctu delegatu
pritomnych v dane chvili jednani VH.
Prestavka byla vyuzita kblizsimu seznamenf s organizacnimi pokyny a dalsimi zalezitostmi, napr.
k vyplaceni prispevku na cestovne, objednani obeda apod.
Nahradni valnou hromadu zahajil predseda spolku pan Bohumil Novak v 10:40 hodin. Konstatoval, ze
die prezencni listiny je pritomno 12 delegatu s hlasem rozhodujicim (20, 7 %), tzn. pro prijeti usneseni
je nutne ziskat minimalne 7 hlasu.
ad 2) Volba pracovm'ho predsednictva
Pan Bohumil Novak pntomne pozadal jeste pred hlasovanim o Jednacim fadu VH, aby vzhledem
k poctu delegatu s hlasem rozhodujicim byl pocet clenu pracovm'ho pfedsednictva a pracovnfch
komisi ponizen z navrzeneho poctu tfi clenu na dva.
Za cleny pracovniho pfedsednictva VV navrhl pana Jifiho Krauskopfa a pana Bohumila Novaka
(abecedne). Nikdo nemel namitky, ani jiny navrh, a proto nechal pan Novak hlasovat.
Vysledek hlasovani: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
Clenove pracovniho pfedsednictva se dohodli, ze dalsi jednani VH bude fidit pan Jiff Krauskopf.
ad 3) Schvaleni' programu VH
K navrhu programu VH, ktery byl zaslan pfedem spolu s pozvankou, nebyly pfipominky, ani
pozmenujfci navrhy.
Vysledek hlasovani: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
Poznamka: Veskere schvalovane materialy budou v pfiloze zapisu z prubehu jednani VH.

ad 4) Schvalenf Jednaciho a Volebniho radu VH CSRS, z. s.
a) Jednacf fad VH CSRS, z. s. (dale JR) - navrh byl zaslan vsem clenum pfedem spolu s pozvankou. Pan
Novak pfi schvalovanf slozenf pracovniho pfedsednictva navrhl, aby tyto pracovm komise byly pouze
2clenne.
Navrzena zmena se tyka prvnfch bodu v clancich 5, 6 a 7. Ostatnf ustanovenf JR se nemeni.
Vysledek hlasovam: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
b) Volebnf fad (dale VR) - navrh byl zaslan vsem clenum predem spolu s pozvankou. Zadny navrh na
doplnenf ci upravu nebyl podan.
Vysledek hlasovanf: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
ad 5) Schvalenf overovatelu zapisu
Podle schvaleneho JR, 5. bodu cl. 5, urcuje ovefovatele zapisu pracovnf pfedsednictvo. To se
rozhodlo, po pfedchozf domluve, urcit ovefovateli zapisu cleny navrhove komise.
ad 6) Volby pracovnich komisf
a) Za cleny mandatove a volebnf komise (dale jen MVK) jsou navrzeni pani Marie Gasseldorferova
(z klubu 1113) a pan Josef Rychtecky (z klubu 1093).
Vysledek hlasovanf: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
Oba zvolem clenove MVK se dohodli, ze pfedsedou komise bude pan Josef Rychtecky.
b) Za cleny navrhove komise (dale jen NK) byli navrzeni panove Otakar Kinst (z klubu 755) a Jan Urban
(z klubu 027).
Vysledek hlasovanf: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
Oba zvolenf clenove NK se dohodli, ze pfedsedou komise bude pan Jan Urban.
Zapisovateli prubehu jednani VH jsou pani Ivana Misonova (z klubu 435) a pan Jiff Krauskopf (z klubu
1094).
ad 7} ZprsvD o cinnosti spolku cci minuie VH
Zpravu o cinnosti CSRS od minute VH pfednesl pfedseda spolku pan Bohumil Novak. Text zpravy byl
clenum rozeslan pfed konani'm VH. Pan Novak jej slovne doplnoval konkretnimi pfiklady, popf.
nektere vyroky vysvetlil v sirsfch souvislostech.
ad 8) Zprava o hospodareni spolku od minule VH, navrh rozpoctu na rok 2018
Zpravu o hospodareni' CSRS od minule VH a navrh rozpoctu na rok 2018 pfednesl opet pan Bohumil
Novak, pfedseda spolku. Zprava o hospodareni i navrh rozpoctu na rok 2018 byly clenum rovnez
rozeslany pfed konamm VH. Nektere polozky byly zduvodneny a vysvetleny podrobneji.
Pfed zacatkem jednani VH pan pfedseda zaznamenal pfipominky ktomu, ze pfi tvorbe navrhu
rozpoctu je poci'tano s castkou, o kterou spolek pozadal MSMT v ramci dotacniho programu, ktera je
nejista. Vysvetloval tedy, proc byla pouzita tato varianta namisto realnych cisel. Uvedl, ze je logicke,
ze navrzeny rozpocet bude nutno upravit podle skutecne vyse dotace, a to jak v pfijmove, tak i na
vydajove strance rozpoctu. Proto je tato skutecnost i v navrhu usnesenf VH.
ad 9) Zprava RK CSRS, z. s.
Zpravu reviznf komise pfednesl pan Josef Rychtecky, pfedseda RK. Zprava byla clenum rovnez
rozeslana pfed konani'm VH. Pan Rychtecky ji pfftomnym delegatum pfecetl.
ad 10) Volba predsedy CSRS, z. s.
Volbu pfedsedy spolku na pffstf 4 roky (2018 - 2022) zahajil pan Rychtecky, pfedseda MVK.
Konstatoval, ze pocet pfi'tomnych je stale 12, coz znamena, ze pro zvolenf noveho pfedsedy je nutno
zfskat minimalne 7 hlasu.
VV obdrzel pouze jeden navrh z klubu Bezec Vysociny (1025), ktery do funkce pfedsedy spolku navrhl
pana Bohumila Novaka, dosavadniho pfedsedu spolku. Podle schvaleneho VR VH se v pfipade, ze
pocet kandidatu je roven poctu volenych mist, hlasuje vefejne zvednutfm hlasovadho li'stku, ktery
delegati obdrzeli u prezence.

Vyzval pfitomne ke vzneseni dotazu ke kandidatovi. Zadny dotaz nezaznel, proto bylo pfistoupeno ke
hlasovani.
Vysledek hlasovani: Pro 11 hlasu, nikdo nebyl proti, 1 delegat se zdrzel.
Pan Bohumil Novak byl zvolen pfedsedou spolku na pfisti ctyflete obdobi 2018 - 2022, k cemuz mu
pfedseda MVK poblahopfal.
Pan Novak pfitomnym delegatum podekoval za vyjadfenou duveru.
ad 11) Volba clenu VV CSRS, z. s.

Pfedseda MVK seznamil pfitomne delegaty s tfm, ze VV obdrzel pouze dva navrhy na dva cleny VV,
takze i vtomto pfipade se podle schvaleneho VR VH bude hlasovat vefejne, o kazdem kandidatovi
samostatne.
Kandidat pan Evzen Knezek (731), dosavadnf clen VV, souhlasi se svou kandidaturou, ale z jednani VH
byl fadne omluven. Stanovy spolku nevyzaduji osobni pfitomnost kandidata pfi volbe, proto je mozne
volbu uskutecnit. Nikdo z pfitomnych delegatu nemel proti tomuto postupu namitky, proto nechal
pfedseda MVK nechal o tomto navrhu hlasovat.
Vysledek hlasovani': Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
Pan Evzen Knezek byl zvolen clenem VV spolku na pnsti ctyflete obdobi 2018 - 2022.
Druhym kandidatem, navrzeny svym klubem (1094), je pan Jiff Krauskopf, stavajici mfstopfedseda
spolku. Zadne dotazy smerem ke druhemu kandidatovi nezaznely.
Vysledek hlasovani: Pro 11 hlasu, nikdo nebyl proti, 1 delegat se zdrzel.
Pan Jifi Krauskopf byl zvolen clenem VV spolku na pfisti ctyflete obdobi 2018 - 2022, k cemuz mu^
pfedseda MVK poblahopral.
ad 12) Informace o vysledku volby pfedsedy a clenu VV CSRS, z. s.

Vzhledem k vefejne volbe pfedsedy spolku a obou clenu VV byl vysledek volby znam ihned po
hlasovani.
Pfestavka: 12:15 - 13:00 hodin
ad 13) Diskuze k prednesenym zpravam

. Pan Jifi Krauskopf (1094) informoval pfitomne o aktualni zprave z webove stranky MSMT, kde bylo
zvefejneno, ze nas spolek obdrzi dotaci 334 tis. Kc, coz je cca 52 % zadane castky.
. Kratce se vyjadfil i ke kritice, ktera zaznela ve zprave RK, k nedodrzovani organizacniho fadu pfi
zpracovani a schvalovani zapisu z jednani VV. Uvedl, ze po jednani VV je hlavni pozornost zamefena
na zpracovani Sdeleni pfedsedy, feseni darovacfch smluv, takze ke zpracovani zapisu dochazi
s urcitym zpozdenim. Pracovni verze zapisu je elektronicky zasilana dalsim clenum VV. Jejich
pfipominky a doplneni se do zapisu zapracovavaji, opravuji se pfeklepy. Pak se tato aktualizovana
verze zapisu opet zasila clenum VV a RK, i kdyz oficialne jeste zapis nebyl schvalen. Uz se nekolikrat
stalo, ze jeste na jednani dalsiho VV byly cineny drobne upravy.
. Pan Jan Urban (027) nejprve pfecetl pfispevek od pana Evzena Knezka. Obsahoval navrh do
usneseni na schvaleni regulace pomeru pfi poskytovani financnich pfispevku clenum spolku na max.
trojnasobek klubem odvedenych clenskych pfispevku.
. Pan Bohumil Novak (1025) s timto navrhem nesouhlasi. Zastava nazor poskytovat financni pffspevky
,,na akci", nebot' i maly klub (ktery platf minimalni clenske pfispevky ve vysi 200,- Kc) muze uspofadat
velkou akci pro vefejnost (s vyssimi naklady).
. Pan Josef Rychtecky (1091) pfedlozil NK pisemne nasledujici pfipominky:
. V navrhu rozpoctu na rok 2018 chybi polozka ,,vyplacene pfispevky ve vysi 4,- Kc za fyzickou
osobu", ktery podle dohody nas spolek plati CASPV, cca ve vysi 12.000,- Kc.
. VV neodpovedel clenum na vsechny pfipominky, ktere zaznely na minule valne hromade.
. Pan Novak konstatoval, ze podle jeho nazoru bylo na vsechny diskuznf pfispevky, ktere zaznely na
minule VH, zodpovezeno pfimo pfi jednani VH. Pfipominky a odpovedi na ne proto jiz nebyly
zvefejnovany na webove strance spolku.

. Zapis se na dalsfm jednanf VV nejen schvaluje, ale i osobne podepisuje a opatfuje pfelepkou, aby
jej neslo po jeho schvaleni jiz upravovat.
. Rozpocet na rok 2018 se bude po obdrzenf dotace z MSMT muset upravit, takze i tato skutecnost
bude zohlednena.
. Pan Jiff Krauskopf se omluvil za to, ze uvedena castka odvodu CASPV za cleny spolku se v navrhu
rozpoctu neobjevila. Castka se nekolik let CASPV neplatila, takze se na nf pozapomnelo.
ad 14) Informace o poctu pntomnych delegatu s hlasem rozhoduji'cfm
Pan Josef Rychtecky, predseda MVK, informoval, ze je stale na VH pfftomno 12 clenu. Podle Stanov
spolku je pro pfijetf usnesenf nutno zfskat nadpolovicnf vetsinu, tedy 7 hlasu.
ad 15) Projednam navrhu usnesenf, jeho schvaleni
S navrhem usnesenf prftomne delegaty seznamil predseda NK pan Jan Urban. Nejprve ale bylo
hlasovano o navrzich, ktere NK k pfedem zaslanemu textu usnesenf obdrzela:
. Navrh pana Evzena Knezka na schvaleni regulace pomeru mezi financnfmi prfspevky pro kluby a
zaplacenymi clenskymi prfspevky.
Vysledek hlasovani: Pro navrh 0 hlasu, proti 12, nikdo se nezdrzel. Navrh nebyl pfijat.
. Navrhy pana Josefa Rychteckeho:
. KbodulV.-VHuklada:
a) Vykonnemu vyboru:
. v 1. bodu doplnit termfn: do 30. 11. 2018.
Vysledek hlasovani: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
. v 5. bodu doplnit: .. o zaslat na kluby.
Vysledek hlasovanf: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
. doplnit 6. bod: Zpracovat internf smernici ,,Povinnosti clena CSRS", v niz budou trvale stanovene
termfny a ukoly, ktere jsou stale a opakujfcf se. Smernici zaslat clenum do 31.10. 2018.
Vysledek hlasovanf: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel,
b) Clenum:
. 1. bod: Cely tento bod vypustit.
Vysledek hlasovani: Pro navrh 5 hlasu, proti navrhu 7 hlasu, nikdo se nezdrzel. Navrh nebyl prijat.
. ve 2. a 3. bode: vypustit slovo MSMT
Vysledek hlasovanf: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
. ve 4. bode doplnit: Clenum, ktefinejsou registrovani v CUS ....
Vysledek hlasovanf: Pro navrh 11 hlasu, 1 byl proti, nikdo se nezdrzel.
. v 5. bode: nahradit slovo brezna slovem unora ..
Vysledek hlasovanf: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
. K bodu V. - VH zmocnuje VV:
. v 1. bode doplnit na konci radku: ... popr. zjinych zdroju
Vysledek hlasovanf: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
. ve 2. bode vypustit slovo MSMT
Vysledek hlasovani: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
Do navrhu usnesenf byly tyto pripommky doplneny a o upravenem navrhu usnesenf bylo hlasovano.
Vysledek hlasovanf: Pro navrh 12 hlasu, nikdo nebyl proti, ani se nezdrzel.
Predseda NK konstatoval, ze usneseni VH bylo prijato vsemi hlasy pri'tomnych delegatu s hlasem
rozhoduji'cfm.

ad!6)ZaverVH
Na zaver jednanf podekoval pan Krauskopf, ktery jednanf VH ffdil, vsem prftomnym za ucast a za
pozornost.

Pfedseda CSRS pan Novak rovnez vsem podekoval za ucast a za to, ze venovali svuj volny cas dnesni
VH a cas, ktery venuji praci ve svych klubech. Vyjadril rovnez uspokojeni z prvni ziskane dotace a
popfal vsem hodne energie v jejich dalsi praci.
Jednani VH bylo ukonceno ve 14:10 hodin.

Zapsali:

Ivana Misonova

Jin Krauskopf

Overovatele zapisu:
Otakar Kinst

Jan Urban
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