Zápis z valné hromady DTJ‐HKV dne 30.3.2009

Program valné hromady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uvítání členů
Informace o současném stavu klubu a členské základny
Zpráva o hospodaření za rok 2008
Schválení Vnitřního řádu klubu
Volba předsednictva
Rozpočet na rok 2009
Schválení členských příspěvků na rok 2009
Provozní pravidla
Různé
Kontrola usnesení

Přítomno 9 členů starších 18 let ‐ valná hromada usnášení schopná.
Palánová Věra
Řízková Magdalena
Andělová Petra
Macková Iva
Heger Leoš
Heger Jan
Žahour Miroslav
Zámečník Michal
Voříšek Tomáš

3. Všichni přítomní byli seznámeni se Zprávou o hospodaření v roce 2008 předloženou
předsedou HKV p. Leošem Hegerem.
Zpráva zahrnuje soupis řádných platících členů v r. 2008, sumarizaci členských příspěvků a
přehled hospodaření prostřednictvím DTJ za uplynulý rok 2008.
Zpráva je přílohou zápisu z valné hromady.
4. Vnitřní řád klubu, se kterým byli členové předběžně seznámeni mailem, byl schválen 8 hlasy
z 9, Petra Andělová se hlasování nezúčastnila.
5. Do výboru DTJ‐HKV bylo navrženo 5 členů:
předseda klubu – Leoš Heger
hospodář – Michal Zámečník
hlavní trenér – Tomáš Voříšek
správce loděnice – Libor Kovařík
tajemník – Iva Macková
Všichni navržení členové byli jednohlasně schváleni.

6. Do roku 2009 DTJ HK převedla zůstatek na podúčtu HKV ve výši 33 854,‐ Kč.
Prioritou tohoto roku je dokončení opláštění loděnice a nové plato, na které byl schválen
městským zastupitelstvem grant ve výši 200 000,‐ Kč se spoluúčastí klubu cca 40 000,‐ Kč.
7. Členské příspěvky budou stanovovány zvlášť na každý rok, na rok 2009 byly schváleny pro
jednotlivé kategorie v této výši:
•
•
•
•
•

mládež od 15‐ti let, lidé na mateřské dovolené
1000,‐ Kč
1500,‐ Kč
mládež od 18‐ti let, studenti do 26‐ti let
aktivní závodníci ( min. 3 starty za DTJ‐HKV v roce 2009)
1500,‐ Kč
ostatní
2000,‐ Kč
trenažér ‐ permanentka pro hosty
50,‐/hod
( platba předem na příslušný kalendářní měsíc, hodiny se nepřevádějí, čas dle
rozpisu hl. trenéra )
Platba příspěvků je v hotovosti hospodáři DTJ‐HKV, nejpozději do 30.4.2009.
Nad rámec příspěvků je zde povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin dle pokynů
správce loděnice.

8. Provozní pravidla DTJ‐HKV byla jednohlasně schválena v navrženém znění. Hlavní trenér
vytvoří rozpis tréninků na vždy pro nadcházející měsíc, bude upravováno dle vývoje v sezoně.
9. Správcem loděnice navržena a odsouhlasena brigáda 4.4. od 9.00 hod – oprava a natření
stávajícího plata. Následně brigáda 11.4. ‐ ukotvení plata. Možné práce v průběhu pracovního
týdne, Libor bude průběžně informovat.

