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Valná hromada Českého svazu rekreačního sportu, z. s. 2020

Závěrečný protokol o hlasování na VH 2020 per rolam
Pozvánka na jednání Valné hromady ČSRS, z. s. byla rozeslána elektronickou poštou v sobotu 21.
listopadu 2020 na emailové adresy 43 členských klubů, které v roce 2020 měly uhrazeny členské
příspěvky, a bylo je tedy možno považovat za řádně členy ČSRS, z. s.
Spolu s pozvánkou byly všem adresátům zaslány následující materiály:
Program VH
Jednací řád VH ČSRS, z. s.
Průvodní dopis
Zpráva o činnosti ČSRS, z. s.
Zpráva o hospodaření
Příloha k účetní uzávěrce 2019
Zpráva Revizní komise ČSRS, z. s.
Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh usnesení VH
Členské kluby se podle zaslaného Jednacího řádu VH měly do 28. listopadu 2020 vyjádřit, kdo a ze
které emailové adresy za ně hlasování provede. To učinilo 12 členů, z toho tři nejsou členy
statutárního orgánu. Ostatní zástupci hlasovali podle čl. I, odst. 3 JŘ. Mandát všech hlasujících byl
ověřen.
Vlastní hlasování mělo být provedeno do neděle 6. prosince 2020 do 23:59:59 hod. Do této doby
hlasovali zástupci 34 členských klubů, tj. 79 %. Je tedy možno konstatovat, že valná hromada byla
usnášeníschopná. Hlasování bylo provedeno v souladu s jednacím řádem.
Usnášení schopnost VH:
Počet delegovaných na VH
43
Kvorum pro usnášení schopnost
22
Počet hlasujících členů
34
Výsledek: VH je usnášení schopná nadpoloviční většinou.
Hlasování k jednotlivým bodům návrhu na Usnesení VH:
Počet hlasujících členů
34
Kvorum pro hlasování
18
1. Souhlas s jednacím řádem VH
Ano 34 – schválen jednomyslně
2. Program VH
Pro 34 – schválen jednomyslně
3. Zpráva činnosti VV
Pro 34 – schválena jednomyslně
4. Zpráva činnosti RK
Pro 33, zdržel se 1 - schválena
5. Zpráva o hospodaření
Pro 33, zdržel se 1 - schválena
6. Příloha účetní závěrky 2019
Pro 34 – schválena jednomyslně
7. Rozpočet 2021
Pro 32, zdržel se 2 - schválen
8. Zmocnění VV ke změnám v rozpočtu dle výše přiznané dotace NSA
Pro 33, zdržel se 1 – schváleno
Usnesení VH bylo schváleno ve všech navržených bodech.

Povinnosti VV dle čl. III jednacího řádu.
Závěrečný protokol bude:
. zaslán elektronicky všem řádným členům ČSRS, z. s.
. zveřejněn na www.csrs.cz, webové stránce ČSRS, z. s.
. archivován v elektronické podobě
. archivován v písemné podobě
Na www.csrs.cz bude zveřejněno:
. usnesení VH 2020
. zpráva o hospodaření 2019
. příloha k účetní závěrce 2019
V elektronické podobě je uložena i veškerá emailová komunikace k valné hromadě.

V Jihlavě 8. 12. 2020

Bohumil Novák
předseda ČSRS, z. s.

