Usnesení
z Valné hromady oddílu ledního hokeje TJ Spartak Pelhřimov, respektive ustavující Valné
hromady HC Lední medvědi Pelhřimov, konané dne 17.12.2013 od 17:00 hodin
v Pelhřimově:
Valná hromada za
a) bere na vědomí:
-

zprávu přípravného výboru nového občanského sdružení HC Lední medvědi
Pelhřimov (dále jen „HC“),

-

požadavek členů oddílu ledního hokeje TJ Spartak Pelhřimov (dále jen „OLH“) na
odloučení se OLH od TJ Spartak Pelhřimov a kontinuální nástupnictví HC v celé šíři
rozsahu činnosti stávajícího OLH,

b) schvaluje:
-

odloučení OLH od TJ Spartak Pelhřimov s kontinuálním vznikem HC,

-

stanovy HC a žádost o registraci občanského sdružení

-

zvolené členy výkonného výboru (dále jen „VV“) HC a revizní komise (dále jen
„RK“) HC na dobu mandátu v délce 4 (slovy čtyř) let – seznam členů orgánů HC dle
Zápisu z Valné hromady, jehož je toto usnesení přílohou,

-

provozní a organizační řád HC,

-

rozhodnutí o plném nástupnictví a převzetí členů a členských práv HC od OLH,

-

podání žádosti k převodu majetku a finančních prostředků stávajícího OLH na HC u
TJ Spartak Pelhřimov (k rukám jejího předsedy),

-

rozhodnutí o podání žádosti k vstupu HC do České unie sportu a do Českého svazu
ledního hokeje,

-

účetní uzávěrku OLH k 17.12.2013,

c) ukládá:
-

VV HC svolat první schůzi VV na 23.12.2013 od 14:00 hodin v Pelhřimově ve
Sporthotelu,

-

VV HC zvolit na své první schůzi předsedu, tajemníka a hospodáře HC a stanovit plán
svých schůzí, minimálně v měsíčních intervalech,

-

VV HC zveřejnit do 31.12.2013 na svých webových stránkách a ve vývěsce ve vchodu
na zimním stadionu v Pelhřimově schválené stanovy HC, zápis a usnesení z Valné

hromady HC, jmenné seznamy členů orgánů HC (včetně kontaktů na jednotlivé členy
těchto orgánů) a provozní a organizační řád HC,
-

RK HC svolat první schůzi RK na 23.12.2013 od 14:00 hodin v Pelhřimově ve
Sporthotelu,

-

RK HC zvolit předsedu RK a stanovit si plán svých schůzí, minimálně v měsíčních
intervalech,

-

RK HC pravidelně kontrolovat hospodaření VV HC, minimálně v měsíčních
intervalech.

V Pelhřimově dne 17.12.2013

Zapsal: Ing. Josef Smílek

Ověřil: Zdeněk Doležal

