
Zápis z valné hromady

Západočeského sportovního centra mládeže (OB,LOB) z.s.

Datum, čas: 9.1. 2022 13:30
Místo: Kralovice, restaurace Bílý Beránek

Valná hromada byla svolána předsedou SCM v souladu se stanovami, jednání řídil předseda
SCM Jiří Valeš. Jednání proběhlo dle níže schváleného programu.

Účast: zúčastnilo se 11 zástupců klubů a trenérské rady (prezenční listina v příloze). Valná
hromada byla tedy usnášeníschopná.

Program:
1. Úpravy stanov a další formality

a. přidání možnosti konat valné hromady online formou
b. doplnění činnosti SCM do stanov - souvislost s bodem č. 2
c. schválení likvidace x-let starých účetních dokladů (Honzovi Michalcovi se

doma nahromadilo za x let mnoho dokladů k SCM, tak aby valná hromada
posvětila zahození dokladů ze starších let)

d. případné další úpravy stanov/úkony, co by vyplynuly z diskuze
2. Založení oddílu za SCM jako platformy pro ty, kteří by chtěli běhat štafety společně

a. je poptávka po tom, aby byla možnost běhat štafety v rámci jednoho
klubu/pod jednou registračkou (především v řadách dospělých a dorostu z
plzeňských oddílů)

b. Varianta, které z diskuzí vyšla jako nejlepší, je založení oddílu za SCM s tím,
že kdo by měl zájem běhat štafety takto společně, bude mít tu možnost.
Zároveň bude pravidlem, že se ti, kdo by začali běhat za SCM i nadále
účastnili aktivit svých mateřských klubů (tréninků, soustředění, pořádání
závodů,..), aby nedocházelo ke ztrátě kontaktu s mateřským klubem, což by
nebylo žádoucí. SCM klub by měl sloužit jako platforma pro závodění (pro
zvýšení možnosti běhat štafety, když jsou pravidla svazu dost nepřátelská v
tomto ohledu k menším klubům).

c. Debatováno a realizovány členy trenérské rady SCM. Na valné hromadě
předloženo k posvěcení, doplnění vhodných souvisejících věcí do stanov,
především  doplnění činnosti SCM.

d. Více informací v tomto dokumentu
3. Informace o plánovaných akcích v následujícím roce, podporovaných členech,

hospodaření SCM

k bodu 2c: hlasování o posvěcení (souhlasu) se založením oddílu za SCM jako
platformy pro ty, kteří by chtěli běhat štafety společně.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL: 2

https://docs.google.com/document/d/1r8gpW_Wf49R7rcVkaq9DxHZ_2urmARJp2rnN1er1cNU/edit?usp=sharing


Založení oddílu za SCM odsouhlaseno.

k bodu 1b a 2c: doplnění závodní činnosti SCM do stanov:
Doplnit čl. 2, odst. 1, o písm. e) zajišťovat v rámci vlastního oddílu orientačního běhu účast
registrovaných závodníků na závodech a soutěžích ČSOS i na zahraničních závodech a
soutěžích
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL: 2
Doplnění odsouhlaseno.

k bodu 1a: přidání možnosti konat valné hromady online formou:
vložit do stanov v čl. 3 odst. 2, bod 2.3 za první větu následující větu - “Valná hromada se
může konat online formou.”
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL: 0
Přidání odsouhlaseno.

k bodu 1c: schválení likvidace starých účetních dokladů - do roku 2015
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL: 0
Schváleno.

k bodu 3:
probrány plánované akce v následujícím období a další záležitosti s tím související

Zapsal: Jiří Valeš



Příloha - prezenční listina:


