
Zápis  z     členské schůze  z.s.CK Kramolín konané dne 1  6  .  3  .201  8

Členská schůze byla svolána  v únoru 2018 e-mailem ,kde bylo oznámeno místo,čas a 
program schůze.

Místo  konání :       Dobřanské kulturní zařízení „Káčko“

Datum konání : 16.3.2018 od 18 hod.

Členská základna má 40 členů, přítomno  29 členů + 3 hosté

Program:

 1. Úvod

2. Zpráva o činnosti klubu za rok 2017

3. Vyhodnocení výsledků závodníků a družstev za sezonu 2017

4. Zpráva o hospodaření klubu 2017

5. Zpráva předsedkyně kontrolní komise

6. Návrh a volba výboru klubu a kontrolní komise pro rok 2018

7. Návrh a schválení výše členských přípěvků pro rok 2018

8. Ocenění nejlepších závodníků klubu za rok 2017

10. Plán aktivit klubu pro rok 2018

11. Diskuse

12. Usnesení

13. Závěr-občerstvení-volná zábava

Zahájení – Vlna Zdeněk – zahájení, přivítání členu klubu, hostů a 
sponzorů,seznámení  s programem

Zpráva o činnosti klubu – Janoušek František – mimo závodních aktivit se většina 
členů klubu zúčastňuje různých sportovně společenských akcí,kde se stmeluje 
kolektiv  klubu

Všichni naši závodníci se účastnili celosezónní soutěže seriálu závodů Šumavské 
unie.   
V  dubnu 2017  jsme  uspořádali  4. jarní soustředění závodníků na kolech. 
V nádherném prostředí penzionu našeho sponzora Míry  Zemene  v Rožmberku u 
Lipna na Šumavě .
Pořádání pohárového mistrovského závodu ŠUAC jako VC OÚ Kramolín.
Pořádání nultého  ročníku dětského cyklistického odpoledne na chlumčanském 
dětském hřišti.
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Účast většiny závodníků klubu na akci dobřanská 50 pořádaná na ukončení 
sezony. 
Většina členů klubu se zúčastnila vyhlášení výsledků ŠUAC za sezonu 2017, které 
se konalo v listopadu  v Přešticích .
Účast členů klubu na novoroční  vyjížďce v Přešticích.

Vyhodnocení závodníků klubu  - Janoušek František
Pan Janoušek vyhodnotil  výsledky jednotlivých  závodníků a družstev za rok 2017 
v seriálu závodů ŠUAC. Výsledky všech závodníků byly hodnoceny velice kladně jak 
v jednotlivcích tak v družstvech.   

Je na místě všem závodníkům poděkovat za vzornou reprezentaci klubu a obce 
Kramolína.

Výbor poděkoval  Zdeňkovi  Vlnovi  za příkladnou práci pro klub při organizaci 
tréninku a zajišťování zázemí závodníkum na všech závodech po celou sezonu.     

               Zpráva hospodářky – Hanka Majerová

Zpráva předsedkyně revizní komise – Vlaďka Švajcrová

Návrh a volba nového   výboru   klubu a kontrolní komise pro rok 201  8 – Vlna 
Zdeněk

Návrh výboru klubu :  předseda  - Zdeněk Vlna

                                         sekretář – Janoušek František

                                         hospodář – Majerová Hana

Návrh kontrolní komise :  předsedkyně – Švajcrová Vlaďka

                                                           člen – Bauer Václav

                                                           člen – Krist Zdeněk

Čestné funkce :        čestný prezident klubu – Trojánek Bohuslav

                                               kronikářka klubu – Majerová Hana

Oba návrhy – výboru klubu a kontrolní komise byly jednohlasně odsouhlaseny všemi 
přítomnými členy klubu.

 

Odsouhlasení návrhu členských příspěvků pro rok 2  01  8 – Hanka
Všichni členové jednohlasně  odsouhlasili  výši členských příspěvků  jako v loňském roce 
tzn.

Aktivní členové  klubu    300 Kč  ,  neaktivní  členové klubu      100 Kč
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Členskou základnou se řídí rozdělení na aktivní a neaktivní členy.

Ocenění   nejlepších závodníků klubu za rok 201  7 – Vlna Zdeněk
Valná hromada ocenila nejlepší závodníky klubu za sezonu 2017.

Plán aktivit na rok 201  8 – Vlna Zdeněk
Přihlášení všech závodníků klubu d o seriálu závodů ŠUAC s tím, že se pokusíme 
obhájit loňské umístění jak v kategorii  družstev tak v jednotlivcích.
Uspořádat pohárový závod „ VC OÚ Kramolín“ v rámci ŠUAC
Uspořádání dětského cyklistického dne v Chlumčanech u příležitosti Dne dětí.
V co největším počtu se zúčastnit jarního soustředění závodníků v době 
            od 27.4.-1.5.2018 v Rožmberku.

V co největším počtu se zúčastnit akce „ Dobřanská  50“
V co největším počtu se zúčastnit vyhlášení výsledků za ŠUAC 2018
Jako motivační program pro sezonu 2018 vrácení vloženého startovného do 
ŠUACu za podmínky odjetí povinného minimálního počtu  závodů.

Diskuze
Janoušek  - vyzval jednotlivě všechny závodníky aby se vyjádřili k chodu klubu, případně 
navrhli potřebné změny.  A zároveň závodníci sdělili svoje sportovní plány do letošní sezony.
Zároveň přivítal do klubu  nové posily do obou divizí.

Vlna – poděkoval za příkladnou spolupráci Hance Majerové za vedení klubové kroniky .

Vlna- poděkoval Jardovi Rábovi za vzorné vedení webových stránek klubu.

Vlna – seznámil přítomné se stavem komunikace na závodním  okruhu v obci 
Kramolín. 
Hanka Majerová – podala informaci k jarnímu soustředění v Rožmberku a možnosti 
společného ubytování při MR amaterů v Suchdole nad Odrou.
Voráček  -  poděkoval  předsedovi za všechny závodníky klubu za příkladnou péče od 
Zdendy Vlny na všech závodech.
       Usnesení – Vlna Zdeněk 

Závěr - Vlna Zdeněk
Ukončil  valnou hromadu ,  poděkoval  všem členům a hostům za aktivitu při členské 
schůzi. Dále  poděkoval  všem,kteří pomohli uskutečnit toto  setkání , popřál pevné 
zdraví, spokojenost a hodně sportovních a životních úspěchů v roce 2018.

  Členská schůze skončila občerstvením a volnou zábavou.

  Chlumčanech  19.3.2018

Švajcrová Vlaďka                                                                                                   Vlna 
Zdeněk

Předsedkyně kontrolní komise                                                                          Předseda 
klubu
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