
Usnesení valné hromady Krajského svazu lyžování Zlínského kraje 

konané dne 21.4.2007 v Rožnově p.R. 
 
Valná hromada KSL : 
 

I. schválila: 
a) zprávu mandátové komise 
b) program VH, jednací řád VH a volební řád VH 
c) Organizační řád KSL 
d) změny ve Statutu KSL 
e) hospodaření KSL za rok 2006 
f) návrh rozpočtu KSL na rok 2007  
 

II. zvolila:  
a) zapisovatele – Michal Trhlík a ověřovatele zápisu – Ludmila Bayerová 
b) mandátovou komisi – Martin Pivoňka, František Vavruša, Jiří Gabriel 
c) pracovní předsednictvo – Jaroslav Trhlík, Ludmila Bayerová 
d) návrhovou komisi – Michal Trhlík, Aleš Závorka, Jiří Baroš st. 
e) volební komisi – Martin Pivoňka, František Vavruša, Jiří Gabriel 
f) předsedu Rady KSL – Jaroslav Trhlík 
g) člena Rady KSL – Julius Vašut 
 

III. vzala na vědomí: 
a) zprávy KOSÚ : alpské disciplíny (M.Trhlík), běžecké disciplíny (J.Baroš), 

skoku a severské kombinace (F.Vavruša), snowboardingu (P.Hatlapatka), 
základního lyžování (J.Gabriel) a Revizní komise KSL (L.Bayerová)  

b) nové členy Rady KSL (předsedy KOSÚ) : Michal Trhlík – alpské disciplíny, 
Aleš Závorka – snowboarding 

c) informaci KOSÚ BD, že soutěže ZODM 2008 v běžeckých disciplínách a 
závodu sdruženém lze kvalitně uspořádat v lokalitě Golfového areálu s 
investicemi cca 2 mil. Kč nebo v případě schválení územního rozhodnutí 
v lyžařském areálu na Pustevnách s investicemi cca 450 tis. Kč. 

 
IV. ukládá: 

a) předsedům KOSÚ BD a SL+SK, aby uskutečnili do 30.4.2007 pracovní 
schůzku za účelem projednání přípravy sportovišť na ZODM 2008. Doporučila 
dále na tuto schůzku přizvat zástupce biatlonu. 

 
V. všeobecná usnesení : 

Tato Valná hromada považuje rozhodnutí o rozdělení finančních prostředků na 
přípravu sportovišť organizačním výborem ZODM 2008 za neadekvátní významu 
lyžování, počtu závodníků a počtu závodních dnů na ZODM 2008. 

 
 
 
V Rožnově R. dne 21.4.2007 
 
Zapsal Michal Trhlík:    …………………………………. 
 
 
Zápis ověřila Ludmila Bayerová:  ………………………………… 
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