Zápis z člcnskó schůze Klubu tliatlonu Letohrad, p,s.,
konané dne 12.5.2022 v Letohradě v klubovně (v prostoru nad buňkami)

Zahájení členskéschůze a organizační pokyny
Jednání zahájil v 18:30 hodin předseda klubu Ing. Libor Vlček přivítáním všech přítomných,
Konstatoval, že náhradní členská schůze Klubu biatlonu Letohrad, p.s. (dálejen Klub) dle stanovje
usnášení schopná, neboť podle prezenění listiny jsou přítomni členovév počtu 33 z celkového počtu
89 pozvaných členů,cožje vice než 1/3 řádně pozvaných členů.
Volba orgánů čIenskéschůze
Bylo konstatováno, že jsou splněny všechny formálni a zákonné předpoklady pro konání náhradní
ělenské schůze. Usnesení a volby ělenské schůze jsou platné, hlasuje-li pro ně více než 50%o
přitomných členů,tj. 17 a více přítomných členů.Prezenční listina tvoří přílohu č,1 tohoto ápisu.

/

Ing. Libor Vlček poté přistoupil k volbě orgánů členskéschůze. Navrhl tyto členy do příslušných
orgánů:
předseda ělenské
Ing. Libor Vlček

schůze
zapisovatel
ověřovatel zápisu

Pavlína Jantačová
Jitka Rybková

Členská schůze zvolilajednomyslně tyto orgány členskéschůze:
Ing. Libor Vlček
předseda členskéschůze
Pavlína Jantaěová
zapisovatel
Jitka Rybková
ověřovatel zápisu

Schválení programu členské§chůze
Ing. Libor Vlček předložil ke schválení program členskéschůze:
1. zahájeni, volba zapisovatele, ověřovatelé zápisu

2,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,

schválení programu ělenské schůze
zpráva o činnosti za uplynulé období
schvrilení účetníchávěrek a výročníchzpráv za uplynulá období
volba ělenů výboru Klubu a revizora účtů
volba delegátů na Valnou hromadu ČSB, návrh ělenů do výboru ČSB a komisí - qýsledek
hlasování per rollam
plán činnosti na rok 2022
diskuze, růmé
usnesení a ávěr

Členská schůze schválila jednomyslně program členskéschůze:

l.

zabájeni, volba zapisovatele, ověřovatelé zápisu

2. schváení

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

programu členskéschůze
zpráva o činnosti za uplynulé období
schválení účetníchzávěrek a l"ýročnich zpráv za uplynulá období
volba členůqýboru Klubu a revizora účtů
volba delegátii na Valnou hromadu ČSB, návrh členůdo výboru ČSB a komisí _ rnýsledek
hlasování per rollam
plan činnosti na rok2022
diskuze, ruzné
usnesení a závěr

Zpráva o činnosti za uplynulé období
Ing. Libor Vlěek a Mgr. Vlastimil Vávra seznámili přítomné s obsahem zprávy o činnosti za roky
2019-2021. Zprávaje přílohou zápisu č. 2.
Členská schůze vza|a zprávy o činnosti na vědomí.

Schválení účetníchzávěrek a výročníchzpráv za uplynu|á období
Ing. Libor Vlček seznámil přítomné s obsahem účetníchzávěrek a l"ýročníchzpráv za roky 2019,2020
a 2021. Tyto jsou přílohou zápisu č. 3.
Členská schůze schválila jednomyslně účetnízávěrky a výroč ni zprálry za uplynulá období.

Volba členůvýboru Klubu a revizora účtů
Navrženi byli tito členovéqýboru:
předseda klubu - statutární zástupce
Ing. Libor Vlček
(Finance, hospodaření, dotace, styk s orgány státní správy, ČSB1
Mgr. Vlastimil Vávra
člen výboru, místopředseda - statutámi zástupce
(Organizace a řízení pracovních porad, koordinace činnosti výboru, investičnízóměry)
Lukáš Dostál
členT,"l,boru
(Sportovní činnost - odpovědný trenér SCM a SpS, vozový part pro sportoýní čínnost)
Martin Holec
člen l"ýboru
(Závody)
Jiří Faltus
člen výboru
(Lyžařsbý oddíl, areól, strojní zařízení)
na revizora účtůbyla navržena

Členská schůze schválila poměrem hlasů PRo 29, PRoTI 0,

Jitka Rybková

ZDRŽEL) SE

4 tento wýbor a revizara

účtů:

ástupce

Ing. Libor Vlček
ČSn1
státní
spravy,
dotace,
slyk
s
orgány
hospodaření,
1Firor"r,
Mgr. Vlastimil Vávra
člen výboru, místopředseda - statutámi ástupce
(Organizace a řízení pracovních porad, koordinace činnosti výboru, investičnízáměry)
Lukáš Dostál
člen l^í,boru
(Sportovní činnost - odpovědný trenér SCM a SpS, vozový part pro sportovní činnost)
Martin Holec
člen výboru
(Zivody)
Jiří Faltus
člen v,ýboru
(Lyžařsbý oddíl, areál, slrojní zařizení)
předseda klubu - statutámí

revizor účtů

Jitka Rybková

Volba <ielegátů na lhlnou hromadu ČSB, nál,rh členúdo výboru ČS|l a komisí - výslctlck
hlasování per rollam
přitomné
proběhlým
hlasovánim, kde byli zvoleni tito delegáti:
Ing. Libor Vlček seznámil
s
vlastimil vávra
Lukáš Dostál
Jakub procházka
Milan Faltus
Jiří Faltus
Martin Holec
Michael Málek
Antonín poláček
(Libor Vlcekjako člen končícíhovýboru)
A odsouhlaseni tito kandidáti:
Libor Vlček
člen výboru (l, viceprezident - viceprezident pro ekonomiku
Vlastimil Vávra komise pro biatlon a trenérskou radu
komise pro práci s mládeží
Jakub Prochiázka komise pro práci s mládeží
komise pro zimní biatlon a trenérská rada
Lukáš Dostál
Martin Holec
komise pro sportovně technickou, legislativní činnost a práci

a marketing)

s

roáodčími

členská schuze vzala informaci na vědomí.

Plán činnosti na rok2022
Mgr. Vlastimil Vávra seznámil přítomné s plánem činnosti na rok 2022. P|an je přílohou ápisu č. 4.
Členská schůze schválila jednomyslně plán činnosti na rok 2022.

l)iskuze. rúznó
Neproběhla, žádné náměty

Usnesení členskéschůze Klubu biatlonu Letohrad, p.s.

členská schůze:
1. schválila program členskéschůze
2. vzala na vědomí zprávu o činnosti klubu
3. schválila úěetnízávěrky a rlíročnízprávy za lp|ynulá období
4. schválila nové členy qýboru Klubu a revizora účtůKlubu
5. lyslovuje poděkování stárému výboru a revizorovi účtůzajejich práci
6, vzala na vědomí informaci o v,ýsledku volby delegátů na valnou hromadu csB, návrh členů
do výboru ČSB a komisi
7. schválila plárr činnosti na rok 2022
8. ukládá statutámím zástupcům Klubu zajistit splnění pliinu činnosti na rok 2022. Termin:
neprodleně

závěr členskéschůze

Závérem Ing. Libor Vlěek konstatoval, že členská schůze projednala všechny body programu j ednriní a
váledem k tomu, že nikdo neměl dalšínávrhy na projednání, poděkoval všem přítomným za účasta
jednání ělenské schůze prohlásil za ukončenév 19:30 hodin.

1.
2.
3.
4.
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