LTC Panorama Teplice - zápis z jednání valné hromady 14.05.2018
________________________________________________________

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
LTC PANORAMA TEPLICE
Datum jednání:

14.05.2018, 18:00 hod

Místo jednání:

salonek hotelu Panorama

Program:
1. Zahájení jednání valné hromady:




Zahájení jednání valné hromady LTC Panorama provedl předseda Výkonného
výboru pan Jaromír Janout, seznámil VH s programem jednání – program jednání
VH byl jednohlasně schválen. Poté byl vedením VH pověřen předseda Jaromír
Janout a zapisovatelem ustanoven Štěpán Zelený.
Valná hromada je usnášení schopná, z celkového počtu 74 členů s volebním
právem je přítomno 44 členů. Prezenční listinu ověřil Jiří Eichler.

2. Jednací a volební řád:


Jaromír Janout seznámil VH se zněním „Jednacího“ a „Volebního“ řádu – valná
hromada znění těchto dokumentů jednohlasně schválila

3. Volba volební, mandátové a návrhové komise:



do mandátové a návrhové komise byli valnou hromadou zvoleni níže uvedení 3
členové: Zbyněk Červenka – předseda komise, Lukáš Holán – člen, Michael
Makseckij - člen
volební komise byla valnou hromadou schválena v níže uvedeném složení 3 členů:
Antonín Müller – předseda komise, Jiří Eichler – člen, Miluše Prošková – člen

4. Návrh znění nových Stanov, diskuze k návrhu Stanov:


návrh znění nových Stanov vypracoval Výkonný výbor a vyvěsil na informační
nástěnce klubu a na webových stránkách klubu k připomínkování



ke znění návrhu Stanov byly vzneseny níže uvedené připomínky, o kterých bylo
samostatně valnou hromadou hlasováno:

4.1 Pan Jan Motl:
Požaduji z návrhu vypustit čl. 2.7.a bod 4. (rušení předpisů Výkonného výboru).
Odůvodnění: Valná hromada a tedy i náhradní valná hromada je ze zákona nejvyšším
orgánem spolku a má tudíž nejvyšší rozhodovací právo. Čl. 2.7.a bod 4. povyšuje
právo Výkonného výboru nad úroveň práva valné hromady. V praxi umožňuje
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Výkonnému výboru vydávat předpisy a neumožňuje valné hromadě o nich jednat.
Všichni tušíme, že řádná valná hromada se téměř nikdy nesejde a tím je tato
připomínka ještě významnější.
 Valná hromada jednomyslně schválila návrh na vypuštění tohoto bodu
4.2 Pan Ivan Archmann:
Navrhuji, aby do Výkonného výboru mohl kandidovat zástupce trenérů,
rekreačních hráčů, rodičů a správce.


Valná hromada schválila vypuštění 2. věty („Do VV a KK nemohou být
voleni zaměstnanci ....“) v odstavci „Členská práva a povinnosti“ v bodě c).
Pro bylo 21 členů, proti bylo 17 členů a 6 členů se zdrželo hlasování.

4.3 Pan Jiří Prokop:
Navrhuji, aby v bodě 2.7 byl stanoven 1/3 počet členů jako minimální počet členů
náhradní valné hromady.
.



Valná hromada schválila min. 1/3 počet členů náhradní VH

Valná hromada po odsouhlasení výše uvedených 3 připomínek schválila
jednohlasně upravený návrh znění Stanov, žádný člen nebyl proti a žádný se
hlasování nezdržel.
Nový Výkonný výbor zaregistruje tyto nové Stanovy na soudu Krajského úřadu.

5. Zpráva Kontrolní komise ze dne 12.5.2018:


Ing. Jiří Prokop, jako předseda KK, přednesl zprávu Kontrolní komise.

6. Zpráva o sportovní činnosti:


Petr Archmann, jako předseda STK, přednesl zprávu o sportovní činnosti.

7. Zpráva o činnosti klubu:


Štěpán Zelený, jako sekretář, přednesl zprávu o činnosti klubu.

8. Zpráva o hospodaření za rok 2017:


Luděk Mertlík, jako hospodář, přednesl zprávu o hospodaření za rok 2017.
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9. Volba do Výkonného výboru (VV) – 7 členů dle schváleného návrhu Stanov:
 VH rozhodla, že do VV mohou kandidovat členi zapsaní na kandidátce
 Kandidátka do voleb do VV obsahovala těchto 10 kandidátů:
Jaromír Janout, Luděk Mertlík, Štěpán Zelený, Zbyněk Červenka, Antonín Müller,
Jaroslav Bříza, Jaroslav Holán, Petr Archmann, Jaroslav Knedlík a Jaroslav
Konvalina.
 Hlasování probíhalo formou vypisováním 7 jmen na kandidátní lístek
10. Vyhlášení výsledků volby do VV:


Po sečtení hlasů volební komisí byly vyhlášeny výsledky voleb do Výkonného
výboru:
1. Jaromír Janout ............. 39 hlasů
1. Luděk Mertlík ................ 39 hlasů
3. Štěpán Zelený ............... 36 hlasů
4. Antonín Müller .............. 32 hlasů
5. Jaroslav Konvalina ....... 26 hlasů
6. Jaroslav Bříza ............... 24 hlasů
7. Zbyněk Červenka .......... 23 hlasů
7. Jaroslav Knedlík ........... 23 hlasů
9. Petr Archmann ................ 22 hlasů
10. Jaroslav Holán .............. 16 hlasů

 Volební komise nechala hlasovat o poslední místo ve VV, protože Zbyněk Červenka
a Jaroslav Knedlík měli shodný počet hlasů (23). Hlasování dopadlo následovně:
Zbyněk Červenka – pro 23 hlasů
Jaroslav Knedlík – pro 15 hlasů
Zbyněk Červenka byl proto zvolen 7. členem VV.


Náhradníci do VV v pořadí podle získaných hlasů:
Jaroslav Knedlík
Petr Archmann
Jaroslav Holán

11. Volba do Kontrolní komise (KK):


Výkonný výbor navrhl do KK Jiřího Přibyla, Václava Hladíka a Ludmilu
Konvalinovou. Funkční období je 5-ti leté. Valná hromada všechny jednohlasně
schválila, složení Kontrolní komise je tedy následující:
Jiří Přibyl
Václav Hladík
Ludmila Konvalinová
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Kontrolní komise si zvolí svého předsedu, kterého oznámí VV.
12. Problematika ochrany osobních údajů (GDPR):
 Přítomným členům byly rozdány k podpisu formuláře „Souhlas se zpracováním
osobních údajů“
 Trenérům byly rozdány tyto formuláře, aby je rozdali rodičům svých svěřenců a
následně je podepsané zanechali v kanceláři klubu

13.

Diskuze:


Žádný člen neměl námět do diskuze.

14. Usnesení z valné hromady:


mandátová a návrhová komise přednesla návrh na usnesení z valné hromady
a tento návrh na usnesení byl valnou hromadou jednohlasně schválen. Usnesení
z valné hromady je přílohou zápisu z jednání valné hromady.

15. Závěr jednání valné hromady:


V závěru poděkoval předseda Výkonného výboru Jaromír Janout členům
odstupujícího Výkonného výboru za odvedenou práci a všem členům za účast na
jednání valné hromady čímž přispěli ke zdárné volbě nového Výkonného výboru.

 Nový Výkonný výbor se sejde 31.5.2018 od 16:30 v kanceláři klubu

Zápis vyhotovil: Štěpán Zelený, dne 16.05.2018
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