Atletika Jihlava, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava

Usnesení volební valné hromady dne 29. 1. 2015 v 18,00hodin,
konané v zasedací síní E. Rošického, Jihlava.
Účastníků VH dle prezenční listiny : 15

Přítomných při hlasování : 15

VH byla unášení schopná dle stanov

1) Valná hromada schvaluje předložený program.
2) Volí pracovní předsednictvo ve složení Ladislav Urban, Jiří Göth
3) Volí zapisovatele: Pavla Vodičku
4) Volí ověřovatele zápisu a usnesení VH: Ivana Tůmu, Marii Pytlíkovou
5) Valná hromada dále schvaluje:
a) Výroční zprávu předsedy o činnosti za rok 2014
b)

Plán činnosti na rok 2015

c) Výroční zprávu o hospodaření za rok 2014
d) Rozpočet klubu na rok 2015
e) Zprávu revizora za rok 2014
f)

Počet členů výboru na volební období 2015 – 2019, včetně předsedy, na sedm.

g) Ruší funkci revizora dle stanov a nahrazuje jí tříčlennou kontrolní komisí.
h) Způsob volby předsedy výboru a členů výboru a kontrolní komise veřejným
hlasováním každého jednotlivě.
6) Volí předsedu výboru Mgr. Janu Novákovou Hotařovou.
7) Volí členy výboru: Kristinus David, Mráz Miroslav, Mrázová Stanislava, Pytlíková
Marie, Švec Jiří, Tůma Ivan.
8) Volí kontrolní komisi ve složení: Jiřík Jaroslav, Novák Bohumil, Witiska Michal.
9) Ruší ustanovení části stanov Výbor Atletiky Jihlava, čl. 1, o statutárním orgánu a
schvaluje jednočlenný statutární orgán v souladu s ustanoveními nového
občanského zákoníku.
Tato změna nabývá platnost od účinnosti zápisu do spolkového rejstříku vedeném u
KS Brno a pozbývá platnost od účinnosti schválených nových stanov Atletiky Jihlava
z.s.
10)

Volí statutárním orgánem předsedu Mgr, Janu Novákovou Hotařovou.

11)
Volí předkladatele žádosti o zápis do spolkového rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Brně: Mgr. Jana Novákovou Hotařovou.
12)

Valná hromada bere na vědomí:

a) Zprávu o činnosti SpS
b) Závodní kalendář roku 2015
13)

Valná hromada ukládá výboru:

a) Vypracovat návrh nových stanov odpovídajícím ustanovení o spolčování občanů v
Novém občanském zákoníku s určením Atletiky Jihlava z.s. jako Veřejně prospěšný
spolek.
b) Zveřejnit tento návrh všem členům na webové stránce a předložit ke schválení VH
2016.
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c) Zajistit správu stadionu do doby trvání stávající nájemní smlouvy a zajištění
přípravy stadionu pro závody.
d) Zajistit činnost a organizaci SPS
e) Zajistit úhradu členských příspěvků všech členů
14) Valná hromada informuje a doporučuje:
a) Všem členům odpracovat na údržbě stadionu alespoň 10 hodin ročně.
b) Všem členům, aby působili na své okolí v růstu přílivu dětí a trenérů do členské
základny sdružení
c) Všem členům působit na rodinné příslušníky a známé, aby dle možnosti poskytli
Atletice příspěvek formou daru, nebo formou reklamy firmy.
Návrh přednesl a dal hlasovat o usnesení Jiří Göth
pro přijetí návrhu usnesení hlasovalo : 15
proti hlasovalo :

0

zdrželo se hlasování : 0
Usnesení VH bylo přijato.
Správnost usnesení ověřili:

Ivan Tůma
Marie Pytlíková
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