Zápis Valné Hromady SmSKe konané dne 1.10.2015

Zápis z Valné hromady Severomoravského svazu karate,o.s.
konané dne 1.10.2015 od 17:00 hod. do 18:30 hod.
v prostorách Z.š. Kudeříková, Havířov-Město.
Přílohy:

č. 1 Prezenční listina
č. 2 Protokol o hlasování
č. 3 Schválené znění Stanov Moravskoslezského svazu Karate, z.s. (dále jen

MSKe)
Program:

1. Zahájení Valné Hromady
2. Volba řídícího Valné Hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Změna stanov
4. Odvolání a volba orgánů spolku
5. Závěr

Zapsal:

Bc. Lukáš Miklo

Ověřil:

Milan Možiešík
1. Zahájení Valné Hromady
a)
Valnou Hromadu (dále jen VH) zahájil Předseda SmSKe Svatopluk Sekanina
přivítáním účastníků. Po té bylo členy navrženo, aby VH předsedal také p. Sekanina.
Návrh byl jednomyslně schválen.
b)
Předsedající v úvodu uvedl, že VH byla řádně svolána v čase uvedeném dle
stanov SmSKe pozvánkou, již tradičně vyvěšenou na stránkách SmSKe. Součástí
pozvánky byl uveden harmonogram VH, datum, místo a čas uskutečnění.
c)
Poté předsedající přednesl program jednotlivých bodů jednání, s čím všichni
přítomni rovněž souhlasili.

2. Volba řídícího Valné Hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
a)
Řídícím VH byl jednomyslně zvolen p. Svatopluk Sekanina, jak již bylo
uvedeno v bodu 1. Dále byl členy VH navržen a schválen, jako zapisovatel p. Lukáš
Miklo a ověřovatel zápisu p. Milan Možiešík byl také jednomyslně schválen.
3. Schválení nových stanov
a)
Předsedající uvedl, že návrh stanov byl rozeslán členům VV , aby byli schopni
se předem připravit na případné dotazy a připomínky. Po té předsedající konstatoval,
že neobdržel žádné připomínky k návrhu stanov a dotázal se, zda-li někdo z
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přítomných neměl možnost seznámit se s návrhem stanov a potřebuje čas na
obeznámení s tímto návrhem. Žádný s přítomných nevznesl námitku a nepožadoval
čas na seznámení s obsahem návrhu stanov.
b)
Dále předsedající a členové VV okomentovali dílčí změny v návrhu Stanov
oproti původnímu návrhu, který byl zaslán emailem.
c)
Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných další doplňující nebo
pozměňující návrh. Nikdo z přítomných žádný doplňující nebo pozměňující návrh
nepřednesl.
d)
Dále se předsedající dotázal, zda někdo z přítomných členů požaduje, aby byly
jednotlivé body stanov před hlasováním okomentovány nebo má dotaz, který by měl
být před hlasováním zodpovězen. Nikdo z přítomných nepožádal o komentář k návrhu
Stanov a nevznesl žádný dotaz.
e)

Stanovy byly tedy schvalovány hlasováním veřejnou formou.

f)
Stanovy v navrženém znění byly schváleny plným počtem (15. hlasy) členů
VH. (viz. příloha) a nabyli tímto platnosti a účinnosti.
4. Odvolání a volba orgánů spolku
a) Nejprve přednesl člen Výkonného výboru SmSKe p. Marek Franta, že je zapotřebí
provést tzv. Odvolání členů stavajícího Výkonného Výboru (dále jen VV) a revizní
komise, aby mohlo být provedeno hlasování členů nového Výkonného Výboru a
kontrolní komise v souladu s novým nařízením pro zápis dle nového občanského
zákoníku. Návrh byl schválen a členové VV a revizní komise byli byli odvolání.
b) Po té předsedajicí zahájil novou volbu orgánů spolku.
c) Jako nejvyší orgán spolku byla ustanovena Valná Hromada.
d) Statutárním orgánem MSKe byl ustanoven Výkoný Výbor.
e) Jako předseda spolku byl zvolen všemi přítomnými členy VH, p. Svatopluk Sekanina.
f) Dalšími členy VV byli podle stanov spolku většinovým podílem hlasu zvolen:
•
•
•
•
•
•

Místopředseda MSKe: p. Vladimír Ryska
Vedení komise rozhodčích ( dále jen KR MSKe ), p. Marek Franta
Sportovně technická komise ( dále jen STK MSKe ), p. Hájek
Trenérsko metodická komise ( dále jen TMK MSKe ), p. Lukáš Miklo
Disciplinární komise ( dále jen DK MSKe ), p. Martin Blatoň
Ekonom, pí. Jarmila Bardoňová

g) Po zvolení VV proběhla volba kontrolní komise podle stanov spolku většinovým
podílém hlasu zvolen:
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•
•
•

Předseda kontrolní komise MSKe: p.Milan Možiešik
Člen kontrolní komise MSKe: Michal Koběrský
Člen kontrolní komise MSKe: Hubert Witosz
Předseda a předsedající v jedné osobě po té poděkoval všem přítomným za účast a
slavnostně tak VH ukončil.

V Ostravě dne 5.10.2015

Zapsal: Bc. Lukáš Miklo

Ověřil: Milan Možiešik

