Valná hromada ČSAR
7. 2. 2009
1) Předseda svazu přivítal přítomné delegáty
2) Schválení programu
24/0/0
3) Volba mandátní komise:
O. Daneš, O. Javornický, T. Vrzák
26/0/1
4) Volba návrhové komise:
T. Lembacher, J. Boháček, V. Prokop jr.
27/0/0
5) Schválení jednacího řádu
27/0/0
6) Zpráva technického ředitele ČSAR
(viz příloha)
7) Odsouhlasení nového počtu delegátů - VH se účastní o dva delegáty více
26/0/1
8) Zpráva reprezentačního ředitele
9) Zpráva finančního ředitele
(viz příloha)
10) Zpráva ředitele OMaO
(viz příloha)
11) Zpráva prezidenta svazu
– poděkování trenérům
– spolupráce se sportovní komisí WRRC
– návrh na další schůzku sportovní komise ČSAR před jednáním SK WRRC.
– Kontrola plnění usnesení z VH 2008
– přesun finanční prostředků z STM do rozpočtu – splněno
12) Zpráva revizní komise
Kontrola a řešení stížností – nebyla žádná stížnost
Účast na všech akcích ČSAR (VV, RO, soutěže) – vše proběhlo dle pravidel, VV
spolupracoval.
13) Diskuse k předloženým zprávám
M. Pačes – informace k elektronickému systému: spuštěn na jaře, od té doby snaha využít
systém na větších soutěžích. Na poslední soutěži propojen i se sčitateli. Program na sčítání

odkoupen, ovšem není ještě propojen s el. Systémem. V letošním roce by měl být systém
propojen s členskou základnou ČSAR (registrace, lékařské prohlídky, startovné apod.)
Doplnění funkcí – kontrola porotců + implementace připomínek porotců. Dále by měl být el.
Systém propojen s internetovými stránkami, s tím souvisí on-line přihláška na webových
stránkách a zpětné přenášení výsledků na web.
VH by měla rozhodnout o placení startovného pomocí faktur.
P. Slabý – dotaz na částku 88 tis. Kč v kolonce schůze ostatní – vysvětleny náklady na
pořádání soutěže v Náchodě
14) Schválení přednesených zpráv
29/0/0
15) Odsouhlasení zůstatku na účtu
Zůstatek na účtu je 228 738,- Kč
28/0/1
16) Návrh rozpočtu na rok 2009 a návrh na změnu registračních poplatků
Na předchozích VH ČSAR bylo schváleno ustanovení o pracovní skupině klubů
registrovaných pod hlavičkou ČOS s úkolem zajistit finanční prostředky poukazované na
zajištění chodu ČSAR (do současné doby hradí chod pouze příspěvky získané na oddíly
registrované pod ČSTV). Toto ustanovení nebylo splněno a dosud nebyly získány finanční
prostředky od ČOS. Z toho důvodu byly vypočítány přímé náklady na jednoho člena ČSAR
na chod svazu a z toho byla navržena poměrná výše příspěvku od členů registrovaných u
ČOS. Tento návrh je předložen VH ke schválení.
Zároveň je navrženo zvýšení částky pro registraci pro rok 2009 z důvodu finančního neplnění
Sazky vůči ČSTV, aby nevznikla druhotná platební neschopnost ČSAR.
Před hlasováním o poplatkách proběhla diskuse o problému ČOS a ČSAR
Návrh 1 500,- Kč sokolové + 500,- Kč ČSTV
12/11/6
Členský příspěvek pro všechny členy ČSAR 500,- Kč
16/11/2
Zvýšení poplatku za registraci oddílu z 1 000,- Kč na 2 000,- Kč
20/7/2
Zvýšení příspěvku sokolských klubů za jednoho člena klubu na 1 000,- Kč
11/5/13
Zvýšení příspěvku sokolských klubů za jednoho člena klubu na 800,- Kč
12/7/10
Navýšení zvýšení registrace člena formace na WRRC na 600,- Kč
29/0/0
Zvýšení příspěvku sokolských klubů za jednoho člena klubu na 850,- Kč
16/9/4

Schválení upraveného rozpočtu (viz příloha)
28/0/1
17) Volba výkonného výboru
Technický ředitel:
Jiří Hais - souhlasí
Ředitel pro reprezentaci:
Tomáš Novosad – nesouhlasí
Proběhla diskuse o funkci ředitele pro reprezentaci jejíž výstup byl:
Hlasování o zachování funkce ředitele pro reprezentaci
11/14/4
Ve výboru bude člen bez funkce
28/0/1
Ředitel bez portfeje
(náplň - jednání s WRRC, asistence sekretáři)
Odsouhlasení funkce pro „Clena výboru“
29/0/0
Tomáš Novosad – souhlasí
Finanční ředitel:
Vilibald Prokop – souhlasí
Ředitel OMaO:
Jan Haupt – souhlasí
Předseda ČSAR:
Vasil Gjurov – souhlasí v případě že nebude jiný kandidát
Volba výkonného výboru – návrh o veřejném hlasování o návrhu všech členů
28/1/0
Volba výboru:
Předseda: Ing. Vasil Gjurov
Finanční ředitel: Vilibald Prokop st.
Technický ředitel: Jiří Hais
Ředitel OMaO: Jan Haupt
Člen výboru: Tomáš Novosad
29/0/0
18) Volba Revizní komise
Ondřej Daneš - předseda
Ondřej Javornický
Tomáš Lembacher

Volba revizní komise – návrh o veřejném hlasování o návrhu všech členů
29/0/0
Schválení revizní komise
27/0/2
19) Volba Disciplinární komise
Vilibald Prokop st.
souhlasí
Jaroslava Chudomská souhlasí
Tomáš Michalička
souhlasí
Lenka Hrabová
souhlasí
Zuzana Novotná
souhlasí
Petr Paul
souhlasí
Miroslava Kočová
souhlasí
Václav Batista
souhlasí
Jiří Boháček
Petr Slabý
Eva Pačesová
Michal Kopecký

nesouhlasí
nesouhlasí
nesouhlasí
nesouhlasí

Hlasování o jednotlivých členech
Batista
zvolen – 23 hlasů
Chudomská zvolena – 23 hlasů
Kočová
zvolena – 23 hlasů
Prokop
zvolen – 17 hlasů
Novotná
zvolena – 16 hlasů
Paul
Hrabová
Michalička

nezvolen – 12 hlasů
nezvolena – 10 hlasů
nezvolen – 10 hlasů

29 odevzdaných lístků, 2 neplatné

20) Diskuse
J. Haupt – ČT přislíbila natočení záznamu z MS v Praze 24. 4. a z MČR 6. 6. v Jihlavě
J. Haupt – návrh na vyhledání agentur, které budou na vlastní náklady shánět za provizi
finance
28/0/1
Změny pravidel dle wrrc (mimo CD) zařadit do soutěžního řádu s platností od 1. 1. 2010
25/0/4
Příspěvek páru na světové hry na Thaiwanu – ve výši 5 000,- Kč
23/2/4
Odchod 1 člena

Využití elektronického systému – mandát k jednání VV a RO
26/0/2
21) Usnesení VH
28/0/0
Ukončení VH

