Valná hromada ČSAR
21. 4. 2012
1. Předseda ČSAR přivítal přítomné delegáty
a konstatoval, že se VH účastní 20 delegátů s hlasem rozhodujícím
2. Schválení jednacího řádu
(viz příloha)
19/0/1

3. Schválení programu
(viz příloha)
20/0/0

4. Volba mandátové komise
O. Javornický
O. Daneš
18/0/2

5. Volba návrhové komise
V. Prokop jr.
M. Divoký
18/0/2
6. Zpráva o činnosti výboru ČSAR od konání valné hromady v roce 2011
Zpráva OMaO 2011 – J. Haupt
(viz příloha)
Zpráva finančního ředitele – zpráva o hospodaření za rok 2011 - M. Kočová
(viz příloha)
HV za rok 2011 – ztráta 30 104 Kč.
Ztráta je dána zaúčtováním odpisů ve výši 61 250 Kč.
J. Boháček požádal o vysvětlení položky „Svět rokenrolu“ a požádal o větší objektivnost
tohoto pořadu.
M. Divoký poprosil o instrukce pro pí Andrštovou kde, jak a na co se ptát jednotlivých
tanečníků
G. Haisová upozornila na nevhodnost výběru příspěvků a jejich délky
O. Javornický doporučil aby se ve Světě rokenrolu také prezentoval pořadatel soutěže
V. Gjurov navrhuje stanovit pevnou kostru každého dílu
Delegáti se dohodli na odložení jednání k tomuto tématu do diskuse.
Stav financí k 31. 12. 2011
pokladna - 124 894 Kč
Bankovní účet - 352 910

Zpráva technického ředitele – J. Hais
(viz příloha)
Na základě zprávy J. Haise projevila Š. Slámová zájem o „projekt pro podporu a rozvoj
členské základny“
Zpráva předsedy – V. Gjurov
V. Gjurov poděkoval za reprezentaci všem tanečníkům i trenérům. Dále nastínil návrh
financování pro následující roky. Na základě této zprávy navrhuje Š. Slámová sepsat
smlouvu o spolupráci ČSAR, ČSTV a ČOS v oblasti financování.
Zpráva revizní komise – O. Javornický
(viz příloha)
T. Kalivodová požaduje od RK zpětnou informaci o způsobu projednání podnětů RK
Š. Slámová požaduje zveřejňovat upozornění na zápisy na webových stránkách ČSAR
VH bere na vědomí předložené zprávy
19/0/1
V rámci průběhu VH byl zaregistrován oddíl boogie-woogie „Klub swingových tanců Boogie
Cats“
7. Boogie-woogie
Schválení pravidel pro boogie-woogie
20/0/0
Odvolání pana Jiřího Dutky z VV (pro neplnění povinností člena VV ČSAR)
20/0/0
Jmenování nového člena do VV ČSAR pana Vladislava Kuznetsova
16/0/4
8. Návrh rozpočtu na rok 2012
Oproti předloženému návrhu byly doplněny příjmy pro rok 2012 o nezaplacené příjmy ve výši
30 000 Kč za Svět rokenrolu z roku 2011.
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2012
17/0/3
9. Rada oddílů
Návrh J. Boháčka – zrušit RO a převést kompetence na VV
K tématu se rozvinula diskuse.
1/18/1
Návrhy na členy RO
Roman Kolb – Kolb Dance
Petr Slabý – Sokol Kampa Praha
Vilibald Prokop jr. – Elvis Jihlava
Václav Batista – RnR club Karlovy Vary
Jiří Boháček – TŠ Twist Říčany
Šťěpánka Slámová – Sokol Pražský
Eva Pačesová – Silueta Praha

Veřejné hlasování o RO hromadně
19/0/1
Odsouhlasení navržené kandidátky do RO
20/0/0

10. Projednání předložených návrhů včetně diskuse
J. Boháček
a) časy prostorových zkoušek formací mohou být organizovány i o přestávkách soutěží
14/1/5
RO dopracuje podmínky způsobu provedení prostorových zkoušek formací
H. Brahová
b) Pořadatel může veřejné hodnocení ve finále zobrazovat na projekci (bez zvedání
známek)
0/18/2
H. Brahová
c) CD s fotogalerií od pořadatelů musí být vždy použity na stránkách ČSAR
0/19/1
V. Gjurov
d) Návrh na úpravu výše registračních poplatků
Návrh systému poplatků - registrační poplatek - max. poplatek je fixní, odpočitatelná částka
se stanovuje podle reálně dosažených dotací od ČSTV a ČOS
19/0/1
Podmínky a úpravu finančního řádu dopracuje RO
V. Gjurov
Návrh na maximální výši registračního poplatku pro rok 2013 je stanovena na 1 350 Kč.
Rada oddílu dopracuje podmínky pro zapracování do finančního řádu ČSAR.
10/3/7
Š. Slámová upozornila, že se zbytečně použili finanční prostředky na poděkování
reprezentantům a navrhla pouze drobné poděkování bez hmotných odměn.
RO provede revize příjmů a výdajů v rozpočtu ČSAR a případně navrhne finanční opatření.
V. Gjurov
Návrh VH se bude zabývat částkou registračního poplatku i nadále
17/0/3
V. Gjurov
Návrh na maximální výši registračního poplatku je stanovena na 1 350 Kč. Rada oddílu
dopracuje podmínky pro zapracování do finančního řádu ČSAR.
17/1/2
V. Gjurov
Hlasování o tom, zda se VH bude věnovat lékařskými prohlídkami
11/1/8

J. Boháček
Každý tanečník musí mít lékařskou prohlídku ve startovním průkazu od obvodního či
pediatrického lékaře s platností 1 rok od data vystavení, kat. A a B od sportovního lékaře
s platností od 21. 4. 2012.
10/6/4
V. Gjurov
Hlasování o zachování stávající stav sportovních prohlídek
3/11/6
L. Rumian
Každý tanečník musí mít lékařskou prohlídku ve startovním průkazu od obvodního či
pediatrického lékaře s platností 1 rok od data vystavení, kat. A, B, C a junior od sportovního
lékaře s platností od 21. 4. 2012.
2/11/6
V. Prokop sen.
Každý tanečník musí mít lékařskou prohlídku ve startovním průkazu od obvodního
pediatrického či tělovýchovného lékaře s platností 1 rok od data vystavení, s platností
od 21. 4. 2012.
11/6/3
11. Návrh usnesení VH ČSAR 2012
19/0/1

V Praze dne 21. 4. 2012

