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Královský vršek 56
586 01, Jihlava
IČ 26564858

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
Místo: KAPAP Centrum Jihlava, Strojírenská 4/7, Jihlava
Účast na VH: 35 členů (viz. Prezenční listina)
Zahájení VH: 5.5.2019, 14:05 SEČ

1/ Určení volební komise pro volby Vedení
Volební komise byla vybrána z řad účastníků Valné hromady a to ve složení - Libor Točík,
Lenka Olexová, Kateřina Čutková, Zdeněk Hink.
Došlo také na představení kandidátů do Vedení a to jmenovitě - Filip Hanzlík, Jitka Píbilová,
Ludvík Čtvrtečka, Patrik Augustin, Petr Čása a Roman Lukáš.
2/ Volba členů Vedení
Volby proběhly formou hlasování pomocí hlasovacích lístků, kdy ke zvolení daného
kandidáta bylo potřeba minimálně 50% zúčastněných. Při tisku hlasovacích lístků došlo k
chybě a chyběl zde uvedený kandidát Ludvík Čtvrtečka. Na návrh předsedy a po
odsouhlasení návrhu volební komisí a Valnou hromadou, proběhlo přímé hlasování o
zvolení Ludvíka Čtvrtečky do Vedení.
3/ Zpráva o hospodaření a proběhlých akcích, finanční plán a plán rozvoje asociace
Proběhlo informování Valné hromady o hospodaření v roce 2018 v následujícím znění:
příjem
výdaje
celkem
sklad na prodej

2 766 937,00
3 211 623,63
-444 686,63
80.000,00

Největší výdaje
- nájmy
- cesťáky
- trenérský rozvoj

799 703,95
183 924,00
236 348,00

4/ Představení nového Vedení ČAKMK, z.s.
Do nového Vedení ČAKMK, z.s. byly zvoleni:
Filip Hanzlík - 34 hlasů
JItka Píbilová - 33 hlasů
Ludvík Čtvrtečka - 35 hlasů
Patrik Augustin - 32 hlasů
Roman Lukáš - 33 hlasů

Petr Čása - 26 hlasů
/5 Návrhy pro změny v rámci rozvoje asociace a jejich schvalování VH
- KC Dobříš - spolunájem - úspora 120.000,00 ročně
- lepší koordinace nákupu vybavení k prodeji - celou agendu bude mít na starost jeden
člen Vedení a bude za ní odpovědný
- zapracovat na náborech - více propagačních akcí (minimum nákladů a max efekt),
více odpovědnosti za nábory přenést na místní trenéry a maximálně přizpůsobit
náborovou kampaň pro jednotlivé lokality
Zefektivnění práce Vedení vydefinováním jednotlivých pracovních oblastí.
Práce Vedení
- fakturace ven, pokladní doklady
- platby faktur, cesťáků
- sklad - nákup, prodej, dohled, vydávání
- prezentace na FB
- prezentace ostatní, promo materiály
- semináře pro firmy / zájmové skupiny / veřejnost
- mezinárodní semináře / mezinárodní prezentace
- dohled nad docházkou
- dohled nad cesťáky
- proplácení trenérského rozvoje, dokumentace k trenérskému rozvoji
- kontrola finančních nákladů na jednotlivé lokality
- náborové kampaně
8/ Rekapitulace usnesení VH – ukončení VH
V rámci zakončení Valné hromady byla také přednesena Zpráva revizní komise (viz.
příloha).
S rekapitulací všech výše uvedených rozhodnutí VH souhlasí bez výhrad a připomínek. VH
byla ukončena 5.5.2019, 14:52 SEČ

Zápis by vyhotoven dne 8.5.2019

