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ZÁPIS
ze zasedání X. Valné hromady ČRA konané dne 30.března 2008
Místo: Ricochetový a sportovní klub spol. s r.o., Praha 8
Přítomni: VVČRA, 37 (38) delegátů z 47(48) možných. Mimo předsedy klubů a členů SK a VV byli přítomni 3
hosté - hráči z klubů SC PRO-6, ASARC a RICO Tábor.
Prezentace a usnášení schopnost VH
Při prezentaci v 16:00 bylo zjištěno, že na jednání VH je přítomno 34 delegátů z 47 možných, to znamená,
že VH byla usnášeníschopná v okamžiku zahájení schůze. Na pozdější návrh předsedy předsednictva
delegáti odsouhlasili, že delegátka RSK Jindřichův Hradec (zastupující 3 delegáty), která byla již poblíž
místa konání VH, bude mít hlasovací práva jako řádně přítomní delegáti. Po zahájení VH požádala
zástupkyně klubu SC PRO-6 o zvýšení počtu mandátů o jeden hlas pro svůj klub - podle počtu všech členů
klubu, nikoliv jen podle počtu hráčů. Delegáti uznali požadavek za zcela oprávněný a počet delegátů
zastupujících klub SC PRO-6 vzrostl ze 4 na 5 delegátů. Tím byl počet přítomných uzavřen na 38 z 48
možných – 79%. Správnost věcnou i obsahovou delegátech lístků prověřili dále zvolení členové MVK a
potvrdili usnášení schopnost VH.
Zahájení:
Zahájení VH provedl předseda ČRA, který přivítal delegáty i hosty a vyzval delegáty k navrhování
přítomných na členy pracovního předsednictva VH.
Volba předsednictva VH:
Protože nebyl z pléna nikdo nikým navržen, předložil předseda ČRA návrh na členy stávajícího VV tj.
J.Rudovského, A.Mačora a P.Vlčka. Delegáti návrh jednomyslně schválili a PP si poté zvolilo předsedu PP –
J.Rudovského a zapisovatele P.Vlčka.
Schválení jednacího řádu:
Bez připomínek
Schválení programu
Předseda PP VV zopakovat jednotlivé body programu VH ve formě, předložené delegátům již v pozvánce.
Program byl schválen jednomyslně.

Ad. 1 Zprávu o činnosti ČRA, resp. VV za období od poslední VH přednesl předseda ČRA – viz
příloha
Ad. 2 Zprávu o hospodaření ČRA přednesl předseda ČRA – zkrácená verze je uvedena v příloze
Ad.3 Zpráva revizora ČRA k hospodaření nebyla prezentována pro omluvenou neúčast revizora.
Ad.4 diskuze
V rámci diskuze k hospodaření a činnosti ČRA byl uplatněn požadavek klubu ASARC na přesnější
specifikaci jednotlivých výdajů v roce - na mládež, turnaje apod. VH pověřila předsedu ČRA
zpracováním těchto podkladů do 14 dnů od konání VH – viz příloha
Delegáti z ASARC a SC PRO-6 uplatnili připomínky ke stávající webové stránce a zdůraznili
potřebu optimalizace hlavní stránky. Pan Vlček, který provoz webové stránky zajišťuje, požádal o

písemné připomínky a přislíbil v rámci technických podmínek další úpravy a doplnění obsahu.
Ad.5 návrh VV na uvolnění St. Menouška z funkce člena VV a volba nového člena. Předseda PP
VH vyzval přítomné k předložení návrhu na nového člena VV. Předseda vyzval p.Veselého st.
ASARC ke zvážení svého členství ve VV, který tuto výzvu nepřijal. Další návrhy nebyly
předloženy a proto VV na svém dalším zasedání se dle znění platných Stanov ČRA pokusí doplnit
svého člena kooptací.
Ad.6 Předseda ČRA předložil návrh rámcového rozpočtu na rok 2008/9, který obsahoval jedinou
systematickou výdajovou položku kterou je příspěvek ČRA na práci s mládeží. Zásady byly
předloženy v podobě podkladu „PROGRAM PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ“. V diskuzi zástupce klubu
ASARC vyjádřil názor na nekoncepčnost předloženého návrhu a po její prezentaci a krátké diskuzi
předložil PP VH návrh na odhlasování tohoto programu. Program byl schválen 35 hlasy
v původním znění.
Ad.7 Předseda ČRA předložil návrh činnosti VV na rok 2008/9. VV si mimo průběžnou
optimalizaci STP a pravidel, dal za cíl zvýšení počtu klubů k dosažení potřebného regionálního
zastoupení a rozšíření členské základny. Při té příležitosti požádal přítomné delegáty o ukončení
planých diskuzí a korespondence, kterými se ztrácí čas a chuť k aktivní smysluplné práci, požádal o
zlepšení a zkulturnění vzájemných vztahů s motivací přispět rozvoji sportu.
Ad.8 návrh na zvolení generální/ho sekretářky/e ČRA - nebyl nikdo navržen
Ad.9 návrh na zvolení tiskové/ho mluvčí/ho ČRA - nebyl nikdo navržen
Ad.10 návrh na změnu stanov ČRA. Návrh změn byl motivován předchozím požadavkem
p.Veselého z SC PRO-6. Pan Veselý J. při jednání VH od svého požadavku upustil a tím byl tento
bod programu vypuštěn.
Schůze byla ukončena v 19.10.

