UsNEsENí
Valné hromady SK Březnice 1918, z. s. (dále jen SK)
sobota 4. března 2017,'l7.00 h
Sportovní klub na stadionu v Březnici

Valná hromada schvaluje:

1.

program Valné hromady SK

2.

mandátovou a volební komisive složení:

předseda: Maňin Žid, čIenové:lveta Faitová, Jásim Mayaleh

3.

členy pracovního předsednictva (řídíValnou hromadu) ve složení:
předseda: Roman Teska, členové:Roman Cibulka, Matěj Fait

4.

ověřovatele zápisu: Maňina Brňáka, Martina Zárybnického

5,

délku funkěního období voleného Výkonného uýboru SK a stanovuje ji na 4
roky - tj. od 4. 3.2017 do března2021.

6.

předložený Volební řád Valné hromady SK zveřejněný dne 1. 2.2017

7.

přeúětování zisku z minulých let z účtu933 000 - Hospodářský tlýsledek zisk
na účet911 100 Fond ze zisku ěástku 57.053,05,- Kč.

8.

zprávu revlzní komise zarok2016 - přednesenou Ladislavem Faitem

9.

Výročnízprávu za rok 2016

-

přednesenou předsedkyní SK

zvolený Výkonný výbor SK ve složení: Pavta Cibulková, Ladistav Češka,
Roman Teska, Tomáš Vaněček, Miroslav Viktora

10. nově

1

1.

nově zvolenou 3 člennou revizní komisi ve složení:
předseda : Zuzana Němcová
členové:Ladislav Fait, Jan Mikuláš

12. rozsah odpracování brigádnických hodin členůSK pro rok2017
- dospělí a m!ádež nad15 let odpracují - 4 hodiny v období
leden - ěerven 2017 a 4 hodiny v obdobísrpen - Iistopad 2017
- mládež do 15 let - 3 hodiny v období březen - červen 2017
a 3 hodiny v období srpen - listopad 2017
- v případě neodpracování brigádnichých hodin v daném období

březen - listopad 2017 uhradí člen SK finančnínáhradu ve výši 100,- Kě
za každou neodpracovanou hod inu,

ověřovatelé zápisu: Martin

Brňák

l

^'L..

Martin

Zárybnický

ď

ť

13. Diskuse
-

zhodnocení činnosti SK za uplynulé období, vyjádření k práci minu!ého Výkonného
rnýboru, podpora novému Výkonnému výboru,

zhodnocenía podpora práce trenéra

družstva dospělých Jana Ščevíka
- Jiří Nepivoda
- člensképříspěvky

FAČR, SK - Roman Teska

- návrh na odpracování brigádnických hodin ve prospěch SK v roce 2017- Roman

Teska

Návrh:

dospělí a mládež nad 15 let - 4 hodiny v období leden
a 4 hodiny v období srpen - listopad

-

červen

mládeždo 15let -3 hodinyvobdobí březen-červen a 3 hodinyvobdobí
srpen - listopad
v případě neodpracování brigádnických hodin členem SK kategorii dospělí
a mládež nad 15 let v daném období březen - listopad 2017 uhradí člen
SK finančnínáhradu ve qýši í00,- Kčza každou neodpracovanou hodinu.

pro:27

proti:

1

zdňel se:

2

- seznámení s průběhem Valné hromady OFS

Příbram - Roman Teska

Valná hromada OFS Příbram se konala2.2.2017 -viz. příloha zápisu z Valné
hromady OFS Příbram

- Roman Teska
pro rok 2017 SK podal následujícížádostio dotaci:
a) žádost z rozpočtu města Březnice na ěinnost a provoz
b) žádost o neinvestiění dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu MŠMT
Program VllI.
c) žádost o neinvestičnídotacina rok zafi Program MŠMTč, lV
- dotace na rok 2017

- výzva k ělenům SK - v rámci brigádnické člnnosti se zaměřit na údžbu
tréninkovéhohřiště v ciheIně dříve škvárové hřlště, aktuálně
částečnězatravněné, využíttento prostor k tréninkouým úěelům- Jiří Nepivoda
-

pozvánka na Sportovní taneění zábavu, která se uskutečnídne 11. 3. 2017
v KD Březnice s vyhlášením ankety Sportovce města Březnice 2a16
- pavla cibulková
- pozvánka na Setkání Březnic, která se uskutečnív Březnici u Zlina
dne 24.6.2017 - Pavla Cibulková

't4. Usnesení, závěr

pro:

30

proti:0

zdňel se:0

Valná hromada byla ukončena v 19.30

h

