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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
Místo: Sokolovna Počátky, Tyršova 252, 394 64 Počátky
Účast na VH: 38 členů (viz. Prezenční listina)
Zahájení VH: 4.8.2021, 19:05 SEČ

1/ Určení volební komise pro volby Vedení
Volební komise byla vybrána z řad účastníků Valné hromady a to ve složení - Vladimír
Tůma, Miroslav Mikulajský, Lenka Míčová.
Došlo také na představení kandidátů do Vedení a to jmenovitě - Filip Hanzlík, Jitka Píbilová
a Roman Lukáš.
2/ Volba členů Vedení
Volby proběhly formou hlasování zvednutím ruky, kdy ke zvolení daného kandidáta bylo
potřeba minimálně 50% zúčastněných.
3/ Zpráva o hospodaření a proběhlých akcích, finanční plán a plán rozvoje asociace
Proběhlo informování Valné hromady o hospodaření v roce 2020 v následujícím znění:
příjem
výdaje
celkem
sklad na prodej
Největší výdaje
- nájmy
- cesťáky

1 914 528,79
1 779 910,63
134 618,16
20.000,00

914 926,35
59 342,00

4/ Představení nového Vedení ČAKMK, z.s.
Do nového Vedení ČAKMK, z.s. byly zvoleni:
Filip Hanzlík - 38 hlasů
JItka Píbilová - 38 hlasů
Roman Lukáš - 38 hlasů
5/ Provedené úspory kvůli Covid-19
- KC Dobříš - ukončení nájmu v Q1 2021
- pozastavené výdaje na trenérský rozvoj za rok 2020
- získané dotace Covid-19 za 2020 - bohužel, pro neziskový sektor bez hospodářské
činnosti nebyly kompenzace žádné

-

dotace Covid-19 sport - trenéři nejsou placeni a nepořádáme soutěže a tudíž jsme
opět na žádné kompenzace nedosáhli

-

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
obnova finanční stability po Covid-19

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 4.8.2021, 19:55 SEČ

Zápis byl vyhotoven dne 9.8.2021
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