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586 01, Jihlava 
IČ 26564858 
 

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 
 
Místo: KAPAP Centrum Jihlava, Strojírenská 4/7, Jihlava 
Účast na VH: 50 členů (viz. Prezenční listina) 
Zahájení VH: 5.3.2017, 09:35 SEČ  
 
 
1/ Informace o lokalitách 
Trenéři a jejich plnění povinností v zadávání docházky se od poslední VH zlepšilo, ale stále 
jsou lokality, kde není plněno. Pokud bude stav pokračovat, bude Sbor trenérů projednávat 
pozastavení proplácení rozvoje pro dané trenéry. 
 
Probrána propagace na jednotlivých lokalitách a na vedení předáno rozhodnutí, co nejdříve 
začít řešit náborovou kampaň na 2017/2018. 
 
2/ Návrhy od členů 

- zdarma členství pro trenéry - nelze, není jak objektivně rozhodovat a zdarma členství 
je pouze čestné členství 

- spojit VH se seminářem - nelze z časových důvodů, u VH nejde stanovit čas trvání 
předem a předpokládaný nárůst účasti by byl minimální 

- VH jako konference přes internet - nelze ze zákonných důvodů 
 
3/ Změny ve stanovách ČAKMK, z.s. 

- změna minimálního počtu členů, aby byla VH usnášeníschopná na 30: 
- pro: 50, proti: 0, zdrželo: 0 - změna byla VH schválena 

- změna sídla společnosti na Královský vršek 56, 586 01, Jihlava 
- pro: 50, proti: 0, zdrželo: 0 - změna sídla byla VH přijata a bude v nejkratší 

možné době zapsána u Rejstříkového soudu 
 
4/ Informování VH o novém KAPAP Centru na Dobříši  

- náklady cca 15.500,- měsíčně, 207m2 , 2x sprcha, 2x šatna, společná kuchyňka. 
Další náklady na vybavení KC Dobříš bude řešit Vedení. 

 
5/ Není dostatečný přehled o členech dětské sebeobrany 

- pro rok 2017/2018 bude mít každá lokalita, kde probíhá dětská sebeobrana, svůj 
vlastní VS pro platby a bude potřeba, aby trenéři více komunikovali s rodiči 

 
6/ Určení volební komise pro volby Vedení 

- návrhy členů komise: Libor Točík, Lenka Olexová, Kateřina Čutková 
- pro: 50, proti: 0, zdrželo: 0 - volební komise byla VH přijata 



7/ Volby do Vedení 
- do Vedení jsou nominováni: Filip Hanzlík, Jitka Píbilová, Ludvík Čtvrtečka 
- volební lístky odevzdalo všech 50 účastníků VH 
- výsledky voleb - Filip Hanzlík: 49 hlasů, Jitka Píbilová: 49 hlasů, Ludvík Čtvrtečka: 49 

hlasů - do vedení byli VH zvoleni všichni nominovaní 
 
8/ Zpráva Revizní komise a z toho vyplývající návrhy 
Zpráva viz. příloha Zpráva revizní komise 
 
9/ Rekapitulace usnesení VH – ukončení VH 
S rekapitulací všech výše uvedených rozhodnutí VH souhlasí bez výhrad a připomínek. VH 
byla ukončena 5.3.2017, 11:48 SEČ 
 
 

 
Zápis by vyhotoven dne 9.3.2017 








