ZÁPIS
z Valné hromady úseku snowboardingu SLČR
konané dne 25.5.2021, v budově ČUS v Praze na Strahově, Praha 6
Valná hromada se konala od 17:00 hodin online
Pozvánka na Valnou hromadu je přílohou č.1 tohoto zápisu.
1. Zahájení
Zasedání zahájil v 17:00 hod M.Schimmer, přivítal přítomné delegáty a hosty.
M.Šternová provádí registraci DHR a přihlášených hostů.
Ověření VH o usnášeníschopnosti
VH je usnášeníschopná, v 17:10 přítomno 31 z 34 DHR
2. Volba zapisovatele, ověřovatele, mandátové a návrhové komise
Hlasování o volbě
Zapisovatel: M.Šternová
Ověřovatel: N. Pochopová
Mandátová a návrhová komise: M. Šternová
schváleno 31-0-0
3. Zpráva mandátové komise
Na základě kontroly usnášeníschopnosti bylo konstatováno, že je přítomno 31 DHR z 34 DHR, což je 91 %.
Nadpoloviční většina činí 16 DHR.
Valná hromada je usnášeníschopná. Příloha 2
Mezitím M.Ritter informoval o připravované strategii využívání vybraných lyžařských středisek.
Vzhledem k problémům s připojením bude dobré, když bude koncepce představena písemnou
formou. M.Schimmer doplnil informace k financování – ideálně z dotací NSA na údržbu a provoz.
4. Schválení programu VH
5. Zpráva předsedy OSÚ SB SLČR
M.Schimmer zhodnotil sezónu, která byla velmi ovlivněna probíhající pandemií. Dále zmínil, že se
pracuje na změně svazových Stanov.
6. Zhodnocení sezóny 2020/2021
Sezónu zhodnotil Marek Jelínek za SBX, Petra Elsterová za alpine a za FS M.Černík. Zasláno písemně,
příloha 3
7. Zpráva o činnosti a hospodaření úseku SB za období 2020-2021
M.Schimmer okomentoval předloženou tabulku s výsledky hospodaření 2019-2020, 2020-2021
(náklady zahrnuty do 30.4.2021) a plán na 2021/2022.
Když se neuskutečnily závody, byl dokoupen materiál – nové vysílačky a startovací zařízení.
Detailní nákladové položky k nahlédnutí na sekretariátu.
T.Kolesa – dotaz k materiálu pro alpine, zodpověděla P.Elsterová – pokud by chtěl další informace,
domluví se spolu.
faktická poznámka J.Bejčka ke schválení hospodaření k 30.6.2020

8. Rozpočet OSÚ SB SLČR
Rozpočet téměř stejný jako ten předchozí, možné navýšení pokud se svaz dohodne ještě s nějakými
marketingovými partnery.
Příloha 4
9. Zpráva revizní komise,
Předseda RK SB Karel Sajdl informoval VH o podnětu Jiřího Šonky, který se týkal financování MS PAR
v Rogle.
Dále pak o odstoupení Petra Bohůnka z pozice člena RK ke dni 20.5.2021 a doplnění RK Nicole
Pochopovou.
10. Diskuse k předneseným zprávám
Nejsou žádné dotazy k předneseným zprávám.
11. Termínová listina
Termínovou listinu připravuje Lenka Dvořáková. Aktuálně je z velkých závodů naplánován EP PAR
ve Špindlerově Mlýně na prosinec 2021 a na březen 2022 SP Snowjam. Pokud budou podmínky,
chtěli bychom společné závody pro děti – bylo naplánováno už na tuto sezónu. Jakmile bude
termínová listina k dispozici, bude rozeslána.
Dotazy: Benáčan – Bude ODM, jaké kategorie?
M.Schimmer – informace k dětské zimní až po letní olympiádě
L.Dvořáková – zvážit posunutí věkových kategorií pro děti bez FIS kódu
12. Soutěžní řád
Soutěžní řád zpracovává Lenka Dvořáková. Jakékoliv podněty ke změně soutěžního řádu poslat na
sekretariát SB.
Pokud se schválí posun dětské olympiády, zakomponuje se do SŘ.
13. Školení trenérů
L.Dvořáková – pořádá webináře týkající se pravidel
Jinak školení trenérů III a II třídy dělá Marek Jelínek, Czech snowboardcross team – školení bude
pokračovat letním termínem (na konci června). Zimní termín byl bohužel zrušen.
14. Volba delegátů na Konferenci SLČR
Letos nebude Konference SLČR (vloni se odhlasovalo, že bude jednou za 2 roky), ale jen Plénum DR
SLCR 27.5.2021.
Pokud by byla svolána mimořádná VH (do doby konání VH SB), delegáty budou členové Rady SB.
Schimmer Miroslav, Dvořák Michal, Elsterová Petra, Černík Martin, Jelínek Marek náhradníci: Sajdl Karel,
Pochopová Nikol, Štolfa Vilém, Vida Přemysl, Šternová Michaela
15. Různé
Diskuse, mimo jiné P.Benáčan – parky, J.Bejček, R. Minárik – Yarmill
Delegáti vyzváni, aby případné dotazy směřovali na M.Schimmera mailem.
16. Usnesení OSÚ SB SLČR
Usnesení VH OSU SB SLCR konané 25.5.2021 je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení bylo schváleno všemi delegáty.
17. Závěr
Online Valná hromada byla ukončena v 18:25hodin
Ověřila (mailem): Nicole Pochopová

Zapsala: Michaela Šternová

