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Zápis z 1. Valné hromady 
 konané dne 20. 9. 2012 v Olomouci 

 
Přítomni: dle prezen ční listiny 
 
Všechny dokumenty p ředkládané ú častník ům VH v  Olomouci byly p ředány v písemné 
podob ě při prezentaci každému kandidátovi. 
 
Schůzi zahájil a řídil Jaroslav Rozsíval 
 
1) Bylo projednáno a schváleno: 

a) program Valné hromady 
b) jednací řád Valné hromady 
c) volební řád Valné hromady 

 
2) Volba pracovního p ředsednictva ve složení: 

Jaroslav Rozsíval, Antonín Kapl a Zdeněk Latík 
Předsedou pracovního předsednictva zvolen Jaroslav Rozsíval 

 
3) Volba spole čné mandátová a návrhová komise ve složení:  

Jiří Horký, Jiří Němec a Oldřich Sládek 
 
4) Volba volební komise ve složení:  

Ivan Fašánek, Jaroslav Kotala a Ondřej Zatloukal 
 
 
5) Zpráva p ředsedy ČBF Ol.kraj Antonína Kapla o činnosti od Valné hromady 

v červnu 2012. 
Předseda zhodnotil soutěže, práci výboru, přípravu Valné hromady a poděkoval členům 
výboru ČBF Ol.kraj za spolupráci a popřál novému budoucímu výboru hodně úspěchů do 
dalšího působení a to nejenom v oblasti funkcionářské, ale i velmi dobrých výsledků 
družstev naší oblasti v soutěžích. 
 

6) Byla p ředložena výsledovka zpracovaná ú četní ČBF v Praze paní Slana řovou 
 

Výnosy 151.130,-Kč  Náklady 138.349,-  Kč  Zisk 12.781,- Kč 
 

Ke dni konání VH nezúčtované náklady zejména: trika rozhodčích, náklady VH, věcné 
dary pro odstupující funkcionáře (Kapl, Rozsíval, Kočara), stav účtu k 18.9.2012 byl 120 
794,25 Kč (v této výsledné částce započítány i finance rozhodčích – účet vede Kapl) 

 
7) Byl p ředložen rozpo čet zpracovaný sekretá řem panem Rozsívalem na období 7. – 

12. 2012 
• V písemné přihlášce předložené k projednávanému bodu vystoupil pan Jiří 

Němec, který rozporoval navržený rozpočet a navrhl opravy a úpravu 
jednotlivých položek (nejasnosti ve spotřebě na stahovací koše, výsledek 
ostatních nákladů). 

• Pan Latík reagoval na navrženou částku v mzdových nákladech a nechal navýšit 
o 10.000 Kč 
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• Pan Fašánek se dotázal na termín schválení rozpočtu 2013 – (výbor rozhodne o 
konání VH, návrh měla by předcházet VH ČBF v Praze) 

 
Rozpočet upraven dle návrhu panů Němce a Latíka, přílohou zápisu – upravený 
rozpočet bude vyvěšen na webu. 
 

8) Projednání Statutu oblastní organiza ční jednotky ČBF – Oblast St řední Morava  
Návrh statutu oblastní organizace byl předložen v písemné podobě při prezentaci 
každému kandidátovi. Projednán a jednohlasně schválen bez připomínek ve znění 
navrženém v předložené podobě. 

 
9) Zpráva Mandátové komise o po čtu účastník ů: 

Mandátová a volební komise seznámila VH s počtem přítomných delegátů s hlasem 
rozhodujícím a stanovila kvorum pro platnost hlasování. Pozváno 40 delegátů, VH se 
zúčastnilo 21 delegátů, kvórum pro schválení návrhů je 11 hlasů pro. 

 
10) Volba p ředsedy výboru, členů výboru a členů dozor čí rady oblasti 

Předseda pracovního předsednictva pan Rozsíval seznámil VH s  jednotlivými 
přihláškami kandidátů do jednotlivých funkcí. 
 
a) Volba Předsedy ČBF – oblast Střední Morava 

Kandidát na funkci předsedy pouze jeden - Emil Remenec, komise doporučila a VH 
schválila v souladu s volebním řádem veřejnou volbu. 
 
Kandidát Emil Remenec byl jednohlasně zvolen. 
 

b) Volba členů výboru 
Za člena výboru bylo navrženo 10 kandidátů na 8 volených míst. 
Na člena výboru - abecedně - Ivan Fašánek, Jiří Horký, Karel Hůlka, Michal 
Krhovský, Zdeněk Latík, Pavel Miketa, Petr Reich, Viktor Schmid, Oldřich Sládek, 
Ondřej Zatloukal 
Volební komise rozdala přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím Volební lístky, 2 
kandidáty škrtnout. 

 
 Výsledky voleb za člena výboru: 

Ivan Fašánek    20 hlasů 
Jiří Horký    19 hlasů 
Karel Hůlka    19 hlasů 
Michal Krhovský   12 hlasů 
Pavel Miketa    16 hlasů 
Viktor Schmid    19 hlasů 
Oldřich Sládek   19 hlasů 
Ondřej Zatloukal   17 hlasů 

 ------------------------------------------------------------ 
Petr Reich    10 hlasů 
Zdeněk Latík      8 hlasů 
 
Volební kvórum celkem 21, počet platných 20, neplatný 1 
 
Nezvoleným delegátům panu Reichovi a Latíkovi byla nabídnuta dle volebního řádu 
kandidatura za člena Dozorčí rady. Oba kandidáti tuto nabídku přijali.  
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c) Volba členů Dozorčí rady 
Pro volby do Dozorčí rady splnili podmínky pro kandidaturu - Ondřej Čoček, Alois 
Kubiš, Jiří Němec a následně i nezvolení do výboru Zdeněk Latík a Petr Reich. 
Za člena Dozorčí rady navrženo 5 kandidátů na 3 volená místa. 
Volební komise rozdala přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím Volební lístky, 2 
kandidáty škrtnout. 
 

 Výsledky voleb za člena DOR: 
Ondřej Čoček    14 hlasů 
Alois Kubiš    15 hlasů 
Petr Reich    11 hlasů 
------------------------------------------------------------- 
Zdeněk Latík    10 hlasů 
Jiří Němec      6 hlasů 
 
Volební kvórum celkem 19, počet platných 19, neplatných 0 
 
Všichni kandidáti byli řádně zvoleni.  
 

11)  Schválení usnesení Valné hromady (viz p říloha) 
 

12)  Závěr Valné hromady provedl Jaroslav Rozsíval  
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Oldřich Sládek 
 
Schválil:  Emil Remenec 
 


