
 

Zápis  z valné hromady z.s. CK Kramolín konané dne 19.1.2019  

 

Místo  konání :    Dobřany – Káčko 

Datum konání : 19.1.2019  od 18 hod. 

Přítomno   31 členů a 5 hostů  

 členská základna má 40 členů, přítomno 77,5 % přítomných členské základny 

  

Program: 

 1. Úvod 

 2. Zpráva o činnosti klubu a hodnocení výsledků závodníků a družstev v roce 2018 

3. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2018 

4. Zpráva  kontrolní komise za rok 2018 

5. Návrh a volba vedení  klubu a kontrolní komise pro rok 2019 

6. Registrace oddílu  do ČSC pro rok 2019  

7. Návrh a schválení členských přípěvků pro rok 2019 

8. Ocenění nejlepších závodníků klubu za rok 2018 

9. Plán aktivit klubu pro sezonu 2019 

10. Diskuse 

11. Usnesení 

15. 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. 
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❖ Vyhodnocení závodníků klubu  - Janoušek František 

Hodnocení závodníků v seriálu závodů  ŠUAC za sezonu 2018 

➢ Jiří  Voráček  -  náš nejlepší závodník 1.místo v  I. divizi  

➢ Kamil Ježek  -    náš nejlepší závodník 4.místo v II.divizi 

Celkem se soutěžilo v  6 kategoriií z toho jsme zvítězili ve 4  

➢ Ráb Jaroslav v  kategorii A 

➢ Voráček Jiří v kategorii B 

➢ Majer Karel v kategorii E 

➢  Randová Iveta v  kategorii Z 

 

Hodnocení  soutěže  družstev 

Obě družstva I. i II.divize skončily na krásném druhém místě. 

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

Zpráva o hospodaření klubu za rok 2018 – Hanka Majerová 
 

Viz    Samostatná příloha 

❖ Zpráva předsedkyně kontrolní komise – Vlaďka Švajcrová 

 

Viz    Samostatná příloha 

❖ Návrh a volba nového výboru  klubu a kontrolní komise pro rok 2019 – Vlna Zdeněk 

Návrh výboru klubu :  předseda  - Zdeněk Vlna 

sekretář – Janoušek František 

hospodář – Majerová Hana 

Návrh kontrolní komise :  předsedkyně – Švajcrová Vladimíra 

člen – Šíma Miroslav 

člen – Matoušek Bohumil 

Čestné funkce :        čestný prezident klubu – Trojánek Bohuslav 
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kronikářka klubu – Majerová Hana 

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

členy klubu. 

❖ Registrace oddílu do ČSC pro rok 2019 

Na základě žádosti některých členů klubu výbor navrhl registraci klubu do ČSC.  

 

 

❖ Odsouhlasení návrhu členských příspěvků pro rok 2019 –  Majerová Hana 

Většinou hlasů  členů klubu se  odsouhlasilo zvýšení členských příspěvků , pouze 2 se zdrželi 

hlasování. 

Členskou základnou se řídí rozdělení na aktivní a neaktivní členy. 

Aktivní členové klubu    500 Kč  ,  neaktivní členové klubu     100 Kč 

 

❖ Ocenění nejlepších závodníků klubu za rok 2018 – Vlna Zdeněk 

Za účast při všech stanovených závodech ŠUAC   -  

Za nejlepší umístění závodníků klubu v seriálu ŠUAC  - I.divize – Voráček 

                                                                                                 II.divize_- Ježek 

Plán aktivit na rok 2019 – Vlna Zdeněk 

      Přihlášení včšech závodníků do seriálu s tím,že se pokusíme při nejmenším obhájit loňské pozice 

jak v družstvechz tak jednotlicích. 

     Uspořádat závod VC OÚ v Kramolíně  v rámci ZAL 

    Uspořádat cyklistický závod pro děti školou povinné v Chlumčanech u příležitosti Dne dětí. 

    Jako motivační program pro sezonu 2019 vyplácení startovného do ZAL na příští  v alné hromadě  

   za odjetí započítávaných počtu závodů započítávaných do celkových výsledků. 

   Absolvovat soustředění závodníků na jaře v Rožmberku u Lipna 22.5.-26.5.2019. 

   V době volných víkendů zorganizujeme společné vyjížďy na Šumavu jako vloni včetně 

doprovodného vozidla. 
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❖ 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. 

❖ Usnesení– Vlna Zdeněk 

➢ Valná hromada schválila jednohlasně návrh výboru klubu na další volební období ve složení: 

               Předseda  - Vlna Zdeněk,  sekretář – Janoušek František,  hospodář –Majerová Hana 

➢ Valná hromada schválila jednohlasně návrh kontrolní  komise  na další volební období ve 

složení: 

Předsedkyně : Švajcrová Vladimíra, člen – Šíma Miroslav, člen – Matoušek Bohumil 

➢ Valná hromada schválila výši členských příspěvků pro rok 2019 :Aktivní člen – 500 Kč , 

neaktivní člen – 100 Kč 

➢ Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti klubu za rok 2018 

➢ Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření  za rok 2018  

➢ Valná hromada berena vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2018  

➢ Valná hromada ocenila nejlepší závodníky klubu podle divizí v ŠUAC  a za odjetí všech závodů  

➢ Valná hromada schválila plán aktivit klubu pro rok 2019 

➢ Valná hromada schválila registraci klubu do ČSC 

        Závěr - Vlna Zdeněk 

Ukončil valnou hromadu ,poděkoval všem členům a hostům za aktivitu při valné 

hromadě.Dále poděkoval všem,kteří pomohli uskutečnit toto  setkání popřál pevné zdraví, 

spokojenost a hodně sportovních a životních úspěchů v roce 2019.  

  Valná hromada skončila občerstvením a volnou zábavou. 

Zapsala : hospodářka: Hana Majerová 

Schválil:  předseda   Vlna Zdeněk 

za kontrolní komisi Švajcrová Vladimíra 

 

 

V Chlumčanech 7.2.2019 
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