ZÁPIS
Z VALNÉ HROMADY SPORTOVNÍHO ŠERMU ZLÍN
KONANÉ DNE 18.10.2016
-

-

-

valnou hromadu zahájil a řídil předseda spolku, Zdeněk Traub
pro nepřítomnost Blanky Jakešové, byla zapisovatelkou schválena všemi 33 hlasy Silvie Hluchá
Božena Wilková seznámila s výsledky hospodaření klubu za rok 2014, 2015, 2016
(výsledky k nahlédnutí u paní Wilkové) (hlasování: pro 31 osob, proti 2)
byla přednesena zpráva revizní komise, kterou vypracovala Blanka Jakešová, přednesla
Božena Wilková
předseda Zdenek Traub přednesl zprávu o činnosti sportovního šermu - kde lze dohledat
aktuality – web.stránky našeho oddílu, web.stránky Českého šermířského svazu
předseda Zdenek Traub přednesl zprávu o našem klubu – vznik klubu, vysvětlení sporu mezi
veteránama a klubem SK Zlín. Rozebral vedení tréninků, turnajů, zapůjčování materiálu,
hospodaření klubu …. (hlasování: pro 25 osob, proti 9)
Eduard Navrátil se dostavil později
Zdeněk Traub přednesl návrh členů výboru, pro nové období. Navrženi jsou: Drozd, Navrátil,
Vrla, Burk, Wilková. Navržení souhlasí se svojí nominací. (hlasování: 34 osob pro)
návrh složení revizní komise: Jakešová, Maloň, Víchová (hlasování: 34 osob pro)
přestávka
nově zvolený výbor se poprvé sešel ke zvolení nového předsedy spolku. Vzhledem
k nepřítomnosti pana Vrly, ke zvolení nedošlo. Ve čtvrtek 20.10.2016, v době treningu, se
výbor sejde ke zvolení znova.
skrutátor Valné hromady, Zdeněk Maloň, informoval o platnosti všech hlasování
Volná diskuse
Opavský - poukázal na to, že ve správě o činnosti spolku, nebyly zmíněny a vyhodnoceny
hlavně sportovní výsledky spolku za poslední volební období
Wilka - otevřel diskusi o výsledcích dětí a o možnosti čerpání finančních prostředků, určených
pro mládež
Traub – celá částka 19.000,-Kč určená pro mládež, bude do konce kalendářního roku pro
mládež využita
Pelc – podal informaci, že už nebude u firmy Grainer žádat o dotaci
Drozd – informoval za nově zvolený výbor, že se tento sejde a přizve k jednání trenéry
mládeže Wilku, Hynka, Pelce

Ve Zlíně, dne 19.10.2016
Zapsala Silvie Hluchá

