ZÁPIS
z Valné hromady úseku snowboardingu SLČR
konané dne 16.4.2019, v budově ČUS v Praze na Strahově, Praha 6
Valná hromada se konala od 17:00 hodin na Strahově
Pozvánka na Valnou hromadu je přílohou č.1 tohoto zápisu.

1. Zahájení
Zasedání zahájil v 17:07 hod M.Schimmer, přivítal přítomné a přešel k dalšímu bodu programu.
Ověření VH o usnášeníschopnosti
VH je usnášeníschopná, v 17:10 přítomno 26 z 32 DHR
2. Volba zapisovatele, ověřovatele, mandátové a návrhové komise
Hlasování o volbě
Zapisovatel: M.Šternová
schváleno 26-0-0
Ověřovatel: J. Bejček, E. Mareš
schváleno 24-0-2
Mandátová komise: M. Šternová, P. Elsterová
schváleno 26-0-0
Návrhová komise: M. Šternová, P. Elsterová
schváleno 26-0-0
3. Zpráva mandátové komise
Na základě kontroly usnášeníschopnosti bylo konstatováno, že je přítomno 26 DHR z 32 DHR, což je 81,25%.
Valná hromada je usnášeníschopná. Příloha 2
4. Schválení programu VH
M.Schimmer navrhl další bod programu, jako bod 15 doplnění člena Revizní komise USB SLCR a dále
prohození bodů 5 a 6.
Program VH byl schválen 26-0-0.
17:12h příchod dalšího DHR, celkem přítomno 27 DHR
5. Zhodnocení sezóny 2018/2019
Sezónu zhodnotil Přemek Vida za FS (M.Černík je v USA), Marek Jelínek za SBX a Petra Elsterová za
alpine. Písemná zpráva PAR Příloha 5a, Písemná zpráva FS Příloha 5b, SBX přednesl jen ústně
6. Zpráva předsedy OSÚ SB SLČR
M. Schimmer přednesl svoji zprávu, v rámci které přednesl stanovisko Rady úseku, aby byl
vnitroúsekově nastaven rozpočet sezónně, to znamená červenec-červen.
informace k online tréninkovému deníku Yarmill
klíče zařazení do SpS a SCM
Všechny tyto informace jsou v zápise Rady úseku SB z 15.4.2019
Všichni závodníci musí mít sportovní zdravotní prohlídku (platnost 1 rok).
Vozidla, pojištění, marketing
7. Zpráva o činnosti Rady SB, hospodaření úseku za rok 2018
V rámci bodu 6, příloha 6
8. Rozpočet OSÚ SB SLČR

příloha 7
9. Zpráva revizní komise
Karel Sajdl přednesl za RK zprávu, poslední rok nešetřila žádný podnět.
Pokud by měl někdo nějaké pochybnosti, nechť kontaktuje RK SB.
10. Diskuse k předneseným zprávám
J. Bejček řeší rozpočet, nezdá se mu posunutí červenec-červen
P.Benáčan poukazuje na to, že nesedí rozpočet 2018 s náklady 2018
11. Soutěžní řád
Soutěžní řád zpracovává Lenka Dvořáková. Jakékoliv podněty ke změně soutěžního řádu poslat do
30.6.2019 na sekretariát SB.
12. Školení trenérů
M. Jelínek poskytl informace ke školení trenérů, které dělá s SBX teamem. (3. třída + 2.třída
praktická část, teorie na FTVS, ČUS nebo jinde)
13. Marketing
18:20 Jako host přišel na VH SB Petr Graclík, předseda DR SLCR a sekretář ČOV, který představil svoji
kandidaturu na Prezidenta SLCR.
18:35 odchod 1 DHR, celkový počet 26 DHR
14. Kooptace Marka Jelínka do Rady úseku
Valná hromada úseku SB schvaluje kooptaci Marka Jelínka jako člena za SBX do Rady úseku
hlasování 26-0-0
15. Volba členů RK SB
M.Dvořák je členem Rady úseku, je třeba dovolit 1 člena Revizní komise. Rada navrhla Viléma Štolfu,
jako další kandidát se navrhl Michal Toman.
Po krátkém představení obou kandidátů byl aklamací zvolen V.Štolfa, hlasování 17 pro
16. Volba delegátů na Konferenci SLČR 2019
Na Konferenci SLCR, která se bude konat sobotu 25.5.2019 byli navrženi: Schimmer Miroslav, Dvořák Michal,
Elsterová Petra, Černík Martin, Jelínek Marek náhradníci Vida Přemysl, Mareš Evžen, Schimmer Jakub, Vilém
Štolfa, Martin Štolfa, Jiří Šonka
USB bude na Konferenci SLČR zastupovat 5 DHR.
Hlasování: 24-0-0
17. Různé
J.Bejček navrhuje VH, aby byl rozpočet (pro vnitřní účtování) po staru, to znamená za kalendářní
rok.
Hlasování 2-6-18, návrh nebyl schválen
N. Pochopová představila projekt Snowkidz.
Bylo by dobré myslet při tvorbě termínovky na to, že by se v rámci víkendu uspořádaly dvouzávody
(každý den jiná disciplína v jiném areálu.)

18. Usnesení OSÚ SB SLČR
Usnesení VH OSU SB SLCR konané 16.4.2019 je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení bylo schváleno 23-3-0
19. Závěr
Valná hromada byla ukončena v 19:30 hodin

Zapsala: Michaela Šternová

Připomínky ověřovatele J.Bejčka k zápisu:
bod 7/ Chybí analýza hospodaření za rok 2018-porovnání plánu a reality. Vysvětlení, proč došlo k
některým disproporcím/plán x realita/a vysvětlení, proč byly jednotlivé kolonky přesunuty jinam.
Dle programu byl bod 6 programu zprávou předsedy, nikoli zprávou o hospodaření a měl se proto
projednávat samostatně v bodu 7.
bod 8/ Chybí část rozpočtu na rok 2019. V příloze je uveden pouze na období 07/19 - 06/20. Pokud
by schválení rozpočtu valnou hromadou bylo právoplatné, mělo by být uvedeno v příloze jeho
rozšíření o období leden - červen 2019
Poslední poznámka se netýká zápisu, ale toho, jak budeme schvalovat rozpočet úseku, který jsme
nastavili novým způsobem/leden19-červen20/, pokud budeme mít VH v dubnu... Nabízí se několik
možností - schválit rozpočet na období 01 - 06/19 na mimořádné VH na podzim 2019 nebo na jaře
2020 a další VH uskutečnit za období 07/19 - 06/20 až v dubnu 2021. Nebo termíny VH orientovat
na podzimní období 2020, 21...atd. Ve zprávě o hospodaření by měly kolidovat kolonky/skutečnost/
s těmi, kde jsou poté rozepisována konkrétní a detailní čísla, aby se i tato část zpřehlednila.

Ověřil mailem: J. Bejček, E. Mareš

