
Valná hromada ČSAR 

19. 9. 2015 

 

 

1. Schválení jednacího řádu 

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady (viz příloha) 

20/0/1 

 

2. Schválení programu valné hromady 

Valná hromada schvaluje program valné hromady (viz příloha) 

21/0/0 

 

3. Volba mandátové komise 

Martina Paulino - souhlasí 

Petra Kasalová - souhlasí 

Šárka Pikálková - souhlasí 

21/0/0 

Z 29 pozvaných delegátů je přítomno 21 delegátů, valná hromada je usnášeníschopná.  

Nadpoloviční většina – 11 delegátů, 2/3 většina = 15 delegátů 

 

4. Volba návrhové komise 

Vilibald Prokop jr. – souhlasí 

Petr Slabý – souhlasí 

Tomáš Lembacher – souhlasí 

20/0/1 

 

5. Zpráva o činnosti výboru ČSAR 

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti ČSAR (viz příloha) 

20/0/1 

 

Zpráva o hospodaření ČSAR 

Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření ČSAR za rok 2014 (viz příloha) 



20/0/1 

 

Zpráva revizní komise 

Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise (viz příloha) 

20/0/1 

 

6. Diskuse k předloženým zprávám 

T. Lembacher – návrh „zpracovat koncept na podporu nových oddílů“ – zpracuje RO 

T. Lembacher – návrh na zveřejnění metodických materiálů ČSAR na webu – pracuje VV okamžitě 

Š. Slámová – diskuse o nakládání s finančními prostředky ČSAR – valná hromada dává úkol VV vyřešit 

finanční operace na soutěžích pořádaných ČSAR, včetně odpovědnosti za svěřené finance na těchto 

soutěžích. 

Valná hromada doporučuje uvést do zápisu VV, že 2 měsíce po splatnosti pohledávky informuje 

prostřednictvím zápisu z VV ČSAR o této situaci a zvolí způsob dalšího řešení. 

Hlasování o tom, zda návrhy z diskuse budou řešeny nyní 

7/1/13  

 

7. Návrh rozpočtu ČSAR na rok 2015 

Valná hromada schvaluje rozpočet ČSAR na rok 2015 dle přílohy 

19/1/1 

 

8. Návrh změny stanov ČSAR 

Valná hromada schvaluje návrh Stanov dle přílohy 

21/0/0 

Valná hromada pověřuje výkonný výbor případnou úpravou Stanov ČSAR dle připomínek 

rejstříkového soudu. 

21/0/0 

 

9. Volba VV, RK a DK ČSAR 

Valná hromada schvaluje, že výbor se sestává z 5 členů.  

10/5/6 

Valná hromada ruší rozhodnutí č. 15 z valné hromady 2010 o členství předsedy RO ve výboru. Valná 

hromada schvaluje, že Výbor se stává ze 3 členů. Předseda RO, pokud není voleným členem výboru, 

má ve Výboru poradní hlas.  



16/2/3 

 

Volba předsedy:  

Jiří Hais – souhlasí 

Petr Slabý – nesouhlasí 

21/0/0 

 

Volba místopředsedy:  

Miroslava Kočová – souhlasí 

21/0/0 

 

Člen výboru:  

1. kolo 

Jan Haupt – souhlasí   - 9 hlasů 

Štěpánka Slámová – souhlasí - 10 hlasů 

Vilibald Prokop starší – souhlasí - 2 hlasy 

Petr Slabý – nesouhlasí  

Vilibald Prokop mladší – nesouhlasí 

 

2. kolo: 

Jan Haupt - 9 

Štěpánka Slámová – 11 

1 neplatný 

Členem výboru byla zvolena Štěpánka Slámová 

 

Revizní komise 

Richard Burgr – souhlasí - 17 

Vilibald Prokop sen. – souhlasí 17  

Jan Haupt – souhlasí 7 

Tomáš Lembacher – souhlasí 14 

Petra Hromasová – souhlasí 8 



Valná hromada zvolila revizní komisi ve složení Richard Burgr, Vilibald Prokop sen. a Tomáš 

Lembacher 

 

Disciplinární komise 

Martin Slimák – souhlasí - 19 

Roman Kolb – souhlasí - 19 

Jan Haupt – souhlasí - 12 

Vilibald Prokop sen. – souhlasí - 13 

Valná hromada zvolila disciplinární komisi ve složení Martin Slimák, Roman Kolb, Vilibald Prokop sen. 

 

10. Předložené návrhy 

Valná hromada bere na vědomí výhody plynoucí z členství v ČSTS a společných žádostech o finanční 

prostředky v programech MŠMT, avšak doporučuje zůstat samostatným sportovním svazem a 

nevstupovat pod ČSTS. Valná hromada uděluje Výboru mandát pro jednání o případné spolupráci 

s ČSTS.  

21/0/0 

 

T. Lembacher – návrh „formálně zpracovat pravidla pro podporu nových oddílů“: 

Valná hromada ukládá Radě oddílů a Výboru zpracování konceptu formálních pravidel pro podporu 

nových oddílů  

20/0/01 

 

Š. Slámová – diskuse o nakládání s finančními prostředky ČSAR: 

Valná hromada dává úkol Výboru vyřešit finanční operace na soutěžích pořádaných ČSAR, včetně 

odpovědnosti za svěřené finance na těchto soutěžích. 

21/0/0 

 

Š. Slámová 

Valná hromada doporučuje Výboru, aby u pohledávek po splatnosti informoval o této skutečnosti 

členskou základnu prostřednictvím zápisu z jednání Výboru ČSAR a zvolil způsob dalšího řešení. 

20/0/1 

 

Valná hromada ukládá RO upravit finanční řád dle nových stanov a organizační struktury ČSAR.  

21/0/0 



 

Valná hromada schvaluje mimořádný příspěvek na přípravu reprezentace na soutěže WRRC. 

17/0/4 

11. Návrh usnesení 

Valná hromada schvaluje usnesení. 

21/0/0 

 

 

Zapsal: V. Prokop jr., T. Lembacher 

 

 

Schválil: J. Hais 

 

 


