Zápis
ze zasedání VIII. Valné hromady dne 8.12.2006
Místo:
Přítomni:

Ricochetový a sportovní klub Kunratice, Praha 4
VV ČRA, 30 delegátů z 39 možných

Prezentace 17,30 hod
V době prezentace nebyla Valná hromada usnášeníschopná.
V souladu se stanovami ČRA byl začátek VH posunut na 18,00 hod. V mezidobí byla dokončena
prezentace delegátů a bylo zjištěno, že jednání VH je přítomno 30 delegátů z 39 možných. Kontrolu
delegátních lístků provedla pí. Irena Veselá z klubu PRO-6.
Zahájení
Zahájení VH provedl předseda ČRA, který přivítal delegáty.
Dalším bodem byla informace o blízkém příjezdu delegátů z RSK Hradec Králové s návrhem na
přerušení schůze do jejich příjezdu. Všichni delegáti souhlasili a jednání bylo v 18:02 přerušeno.
Po zaregistrování předsedy klubu RSK Hradec Králové p.Nožičky bylo v 18:07 obnoveno jednání VH.
Volba mandátové komise
Předseda ČRA vyzval přítomné k předložení návrhů na členy mandátové komise MK. Kandidáty byli
H.Rusová (JH), S.Nožička(RSK HKr) a J.Červený(SAG Štětí).
Hlasování delegátů vždy zaznamenáno v pořadí pro-proti-zdržel se.
Pro kandidáta H.Rusová
30-0-0
St.Nožička
30-0-0
J.Červený
30-0-0
Kandidáti byli zvoleni jednomyslně.
Členové MK poté provedli kontrolu delegátních lístků a potvrdili obsahovou i věcnou správnost
předložených průkazů a potvrdili přítomnost 30 delegátů na VH ČRA. Z uvedeného vyplynulo, že VH
byla usnášeníschopná za přítomnosti 77% delegátů
Volba pracovního představenstva
Předseda ČRA vyzval přítomné k předložení návrhů na členy pracovního představenstva (PP) VH.
Z pléna byli navrženi p. Jirkovský, Kočvara, Toman a Mačor. Hlasování:
a.
P.Jirkovský
27-0-3
b.
E.Kočvara
25-0-5
c.
J.Toman
11-11-8
d.
A. Mačor
22-0-8
Členy PP se stali p. Jirkovský, Kočvara a Mačor.
Členové PP si ze svého středu zvolili předsedu pracovního představenstva, kterým se stal
p.P.Jirkovský. Předseda PP navrhl za zapisovatele jednání VH p.Rudovského (25-5-0).
Pan Rudovský se stal zapisovatelem jednání VH.
Schválení jednacího řádu
VH schválila jednací řád s následující úpravou:
úprava jednacího řádu v bodě 2 – delegát, který přijde na VH po jejím zahájení má pouze poradní hlas
Hlasování (18-2-10)
Schválení programu
VH neschválila program v původní podobě z pozvánky.
VH odsouhlasila předřazení bodu 7-10 před bod 6 - Schválení programu (19-5-6)
VH odsouhlasila spojení bodů 7,8 a 10 do jedné zprávy o hospodaření
VH odsouhlasila doplnění bodu 6 - programu VH o body 6a) a 6b) (20-5-5)
6a) Zařazení zprávy A.Hytycha o dění ve VV a v českém ricochetu (26-0-4) s návrhem na rozšíření
počtu členů VV o zástupce z regionů. Součástí zprávy byla informace o odstoupení p.A. Hytycha
z výkonného výboru ČRA.
6b) Zařazení bodu o odvolání revizora (30-0-0). (Bod nakonec nebyl v průběhu VH projednáván).

Zpráva o činnosti ČRA a činnosti VV v uplynulém období
VH vzala na vědomí:
zprávu o činnosti ČRA a činnosti VV v uplynulém období v členění podle sekcí (24-0-5):
- předseda ČRA – zprávu o činnosti ve vztahu k působnosti předsedy ČRA předloženou p.Jirkovským
s informací, že dle provedeného právního rozboru je Mezinárodní ricochetová federace IRF pouze
chráněnou obchodní značkou vlastněnou holandskou společností s ručením omezeným. To znamená,
že žebříček IRF uveřejňovaný na stránkách ČRA je sestavován dle výsledků turnajů řízených
obchodní společností nikoliv federací tvořenou národními sportovními svazy.
- zprávu o činnosti sportovní sekce VV ČRA předloženou p.A.Hytychem
- zprávu o činnosti metodické komise VV ČRA předloženou sl.V.Kadlecovou
- zprávu o činnosti technické sekce VV ČRA předloženou p.J,Rudovským
Zpráva o hospodaření (původní bod 7,8,10)
VH neschválila:
-zprávu o hospodaření ČRA za rok 2005 předloženou p.J.Veselým a doplněnou o písemný materiál
předaný všem delegátům VH (11-12-7).
-zprávu „Předpokládaný vývoj hospodaření za rok 2006“ předloženou p.J.Veselým a doplněnou o
písemný materiál předaný na VH všem delegátům ČRA (4-19-1).
VH schválila:
- rámcový rozpočet ČRA na období 2007 (23-1-5).
Návrh na změnu stanov ČRA a jejich schválení
VH schválila:
Úpravu Stanov ČRA ve znění předloženém v předstihu delegátům ČRA (29-0-0)
Diskuse
-návrh na rozšíření členů VV o delegáty z regionů
-odvolání starých a volbu nových členů sportovní komise (8-17-5)
-rozšíření pravomocí členů sportovní komise o hlasovací právo při zasedáních VV
(nyní mají členové SK pouze hlas poradní) (7-11-12)
Usnesení
Delegát A.Hytych, člen ČRA požaduje doplnění zprávy o podrobné informace o výši a realizaci
jednotlivých plateb všech členů ČRA jak individuálních, tak klubových poplatků včetně záloh na
turnaje družstev. J.Veselý zašle podrobné informace na adresu všech klubů do 31.12.2006.
VH ukládá předsedovi VV svolat řádnou volební VH nejpozději do 31.3.2007
- zaregistrovat nové Stanovy ČRA ve znění schváleném VH ČRA
Ukončení valné hromady
Pan Pavel Jirkovský závěrem poděkoval za účast všem přítomným delegátům a VIII. Valnou hromadu
ukončil dne 9.12.2006 v 00:40.
Přílohy:

Prezenční listina

V Praze dne 9.12.2006

Pavel Jirkovský
předseda

Jan Veselý

Jaroslav Rudovský
zapisovatel

