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Zápis
ze zasedání Valné hromady Handicap §port Clubu z, s., lČ 26990245

konané dne 18. března 2O22 v 16:30 hod. ve §portovním areálu SK Vídeň, obec Vídeň okr. Žďár nad
5ázavou

Zasedánívalné hromady svolal uíkonný uýbor HSC VM, z.s. dne 15. února 2022, Zasedání valné
hromady bylo řízeno a vedeno předsedou HSC VM,z.s. Jiřím Charvátem, podle navrženéhoprogramu
zasedání valné hromady. Valná hromada byla zahájena v 16:30 hod., kdy bylo konstatováno, že
v době zahájení není přítomna nadpolovičnívětšina členů,proto bylo zasadání valné hromady

přeruŠeno do 16.45 hod., kdy se do této doby prezentovalo 5 přítomných s celkovým počtern hlasů 9
a

jeden host.

Přítomno: 5 členůs celkem 9 hlasy+ 1 host

Navržený program:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
B.
9.

Zahájení
Schválení programu valné hromady /doplnění bodů o změnu a úpravu stanov/
Schválení společnékomise mandátové a volební včetně zapisovatele
Mandátová zpráva
Zpráva předsedy HSCVM chodu a hospodaření HSCVM
Volba uýkonného rnýboru
Diskuze

Schváleníusnesení
Závér

Ad.1 Zahájení:
předseda HSCVM přivítal všechny zúčastněnévčetně přítomných hostů a přikročil k projednání
návrhu programu valné hromady" V programu bylo na návrh pozměněno pořadí bodů
programu. viz: tento zápis navržený program.
předseda HSC VM navrhl doplnění bodů programu schůze

-

1,

doplněnízměna a úprava stanov spolku

Ad. 2 §chvélení programu:
program valné hromady byl schválen v pozměněném pořadí včetně doplnění o v,ýše uvedené

body
§chváleno: pro - 9, proti

-

0, zdržel se

-

0

Ad. 3 Schválení společnékomise mandátové a volební včetně zapisovatele:
za členy společnékomise mandátové a volební byly navrženi jiří Charvát, Roman Smolík a

František Malec, jako zapisovatel byl navržen Stanislav Merunka
Schváleno: pro

-

6 proti

-

0, zdrželi se

-

3

Ad.4 Zpráva mandátové komise:
zprávu mandátové komise přednesl předseda mandátové komise Jiří Charvát, kdy
komise konstatovala, že se na mimořádné valné hromadě prezentovalo 5 delegátů, s celkem
9 hlasy, hlasovalo 5 delegátů s celkem 9 hlasy, což je nadpolovičnívětšina. Valná hromada
-

je proto usnášení schopná.
Ad. 5 Zpráva předsedy o chodu HSCVM za rok 2a2a,2O21,z

HSCVM Jiří Charvát
Zpráva předsedy je přílohou č. 1 tohoto zápisu

- zprávu přednesl předseda

Ad. 5.1. 7práva o hospodaření H§CVNI za rok202a,2821:
přednesena předsedou HSCVM Jiřím Charvátem
Zpráva o hospodařeníje přílohou č.2 tohoto zápisu

- zpráva byla

Ad.

6 Volba

Ad.7

v,ýkonného v,ýboru HSC VM z. s.

Návrh předseda spolku

- Jiří Charvát

Místopředseda spolku - Roman Smolík

Pokladník - Eva Charvátová
Následně bylo provedeno hlasování o jednotliuich členech samostatně:
pro - B, proti * 0, zdrželi se - 1
Jiří Charvát
pro - 8, proti- 0, zdrželi se - 1
Roman Smolík
Eva

Charvátová

pro

-

8, proti

- 0, zdrželi se

-1

Diskuze

Následně byla otevřena diskuze k předneseným zprávám předsedy,

a

jeho návrhu na úpravu stanov

spolku ve smyslu sníženípočtu členůvýkonného výboru spolku:
Do diskuze nebyl žádný příspěvek,

7právy byly schváleny bez výhrad: Pro 9, proti * 0, zdržel se - 0

-

dále vystoupil Jiří Charvát

informací, že v letošnímroce bude uspořádán turnaj
v integrovaném závěsném kuželníkuv obci Vídeň, dále informoval o průběhu sportovních aktivit
-s

spolku. Dalšípořádaný turnaj bude na podzim integrovaná boccia

Nikdo dalšísedo diskuze nepřihlásil.

Ad.8 Usnesení
- Valná hromada schvaluje změnu stanov v počtu členův,ýkonného výboru z 5 členůna
3 členy

Valná hromada schvaluje volbu nového výkonného rniboru spolku HscVM včetně úprav stanov
- Valná hromada pověřuje předsedu spolku k provedení všech potřebných úkonův souvislosti
s konáním valné hromady a zápisu a změn v rejstříku spolků"
-

Usnesení valné hromady bylo přijato:
Pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0

Ad. 13 Závér
Na závěr poděkoval předseda HSCM Jiří Charvát všem přítomným delegátům za jejich účast,popřál
vŠemmnoho jak sportovních tak i osobních úspěchů a valnou hromadu ukončil ve 17:40 hod.

Ve Vídni dne 18.3 2022

Zapsal: StanislavMerunka
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Předseda valné hromady:

Jiří charvát
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