Zápis
z valné hromady oddílu ledního hokeje TJ Spartak Pelhřimov
konané v úterý 17. 12. 2013 od 17:00 hodin v restauraci „ Sporthotel “ u ZS
v Pelhřimově
Valnou hromadu (dále jen VH) oddílu ledního hokeje (dále jen OLH) TJ Spartak Pelhřimov svolal
dosavadní předseda OLH p. Jiří Čekal 21 dnů před konáním této VH prostřednictvím zveřejněním ve
skřínce OLH umístěné v prostorách ZS Pelhřimově, dále zveřejněním na webových stránkách OLH
Internetu a ústním seznámení při jednáním s členy OLH.
VH zahájil řídící této VH pan Jan Dvořák v 17,00 hodin. Přivítal přítomné a seznámil je
s hlavními cíly konání této VH spočívající v seznámení s činností OLH a vytvoření podmínek
pro vznik nového sportovního subjektu nesouvisejícím s TJ Spartak Pelhřimov, který převezme plné nástupnictví včetně členských práv po dosavadním sportovním subjektu OLH TJ
Spartak Pelhřimov.
2. Zapisovatelem VH byl jmenován pan Josef Smílek, ověřovatelem zápisu pan Zdeněk Doležal.
3. Poté proběhla volba návrhové komise (dále jen NK) ve složení předseda NK pan Petr Hrdlička a člen NK pan Roman Tomec. Předseda NK seznámil přítomné s programem VH.
4. Dále proběhla volba volební komise (dále jen VK) ve složení předseda VK pan Rudolf Zukal
a člen VK pan Roman Zelenka.
5. Předseda VK seznámil přítomné s počtem přítomných členů – dle prezenční listiny přítomno
v době zahájení VH 24 členů.
Na základě této zprávy řídící VH pan Jan Dvořák ve smyslu čl. III bodu 4/ současných stanov
OLH řádnou VH ukončil pro malý počet přítomných a zároveň vyhlásil konání mimořádné
VH po uplynutí 30 minut po ukončení řádné VH. Řádná VH byly ukončena v 17,10 hodin.
6. V 17,40 minut poté řídící mimořádné VH pan Jan Dvořák zahájil tuto VH. Předseda VK
poté informoval o počtu přítomných členů – dle prezenční listiny 25 členů, takže ve smyslu čl.
III bodu 5/ byla tato mimořádná VH usnášení schopná a VH pokračovala dle předloženého
programu.
7. Zprávu přípravného výboru o jeho dosavadní činnosti přednesl předseda přípravného výboru
pan Petr Hájek a seznámil přítomné se stavem k založení nového občanského sdružení a se
seznamem zakládajících členů tohoto nového sdružení.
8. Předseda NK pan Petr Hrdlička přednesl návrh nových stanov HC Lední medvědi Pelhřimov
jako nástupního sdružení po dosavadním OLH TJ Spartak Pelhřimov.
Nové stanovy byly bez připomínek přítomných schváleny v plném počtu přítomných.
9. Poté byla vyhlášení diskuse k vytvoření nového sdružení a k odtržení od dosavadního T J
Spartak Pelhřimov. K diskusi se nikdo nepřihlásil.
10. Dále bylo provedeno hlasování o odtržení a k vytvoření nového sdružení. Pro vznik nového
sdružení se vyjádřilo 24 přítomných členů VH, 1 přítomný člen VH se zdržel hlasování.
1.

11. Dále řídící VH přednesl návrh nového výboru OLH, výbor OLH bude sedmičlenný a o
jednotlivých členech nového výboru se hlasovalo odděleně s tímto výsledkem:
Do nového výboru OLH byli zvolení:
paní Alena Haraslínová
24 hlasů pro,
1 hlas se zdržel hlasování
pan
Petr Hájek
24 hlasů pro,
1 hlas se zdržel hlasování
pan Radek Procházka
24 hlasů pro,
1 hlas se zdržel hlasování
pan
Radek Špetl
24 hlasů pro,
1 hlas se zdržel hlasování
pan
Aleš Kučera
23 hlasů pro,
2 hlasy se zdržely hlasování
pan
Jiří Čekal
22 hlasů pro,
3 hlasy se zdržely hlasování
pan
Aleš Totter
23 hlasů pro,
2 hlasy se zdržely hlasování
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13.

Poté proběhla volba revizní komise (dále jen RK) v počtu 3 členů s těmito výsledky:
Nová RK bude pracovat v tomto složení:
pan ing. Michal Vilímek
25 hlasů pro, 0 hlasů proti
pan
Jan Dvořák 25 hlasů pro, 0 hlasů proti
pan
Pavel Martínek
25 hlasů pro, 0 hlasů proti

14. Dále bylo odsouhlaseno rozhodnutí o vstupu sdružení do České unie sportu (dále jen ČUS)
a do Českého svazu ledního hokeje (dále jen ČSLH).
Obě rozhodnutí byly schváleny v počtu 24 hlasů pro, 1 člen HV nebyl v době hlasování
přítomen.
15.

Poté byla vyhlášena závěrečná diskuse.
Do diskuse se přihlásil pan Machovský Ondřej s dotazem o dalším postupu v uplatnění
hráčů žákovských kategorií, kteří hrají za OLH poslední sezónu,v mužstvech dorostu a juniorů
v rámci OLH v Pelhřimově, které v současnosti není možné.
Na tuto diskusi postupně odpověděli pan Aleš Kučera, pan Jan Dvořák a pan Aleš Totter.
Z odpovědí vyplynulo: Ustanovení jednotlivých mužstev hrající soutěže dorostu nebo juniorů
na úrovni kraje předpokládá s náklady cca 150 až 200 tisíc Kč na sezónu. Ve vyšších soutěžích
lze očekávat až dvojnásobné či trojnásobné náklady, zvláště náklady na dopravu. Protože
v současnosti nelze očekávat, že Pelhřimov může ustanovit mužstvo schopné hrát v pravidelných
soutěží nebude OLH bránit hráčům k dalšímu růstu v jiných OLH našeho kraje, kteří tyto soutěže
v součanosti hrají, ať formou hostování, či přestupů.
Snahou OLH v Pelhřimově samozřejmě je vytvoření takových podmínek pro schopnost hrát
dorostenecké či juniorské soutěže co v nejkratším době.
K další diskusi se již nikdo další nepřihlásil a diskuse byla ukončena.
16.

Návrh na usnesení z VH přednesl řídící VH pan Jan Dvořák. Tento návrh byl poté přijat
všemi přítomnými členy VH bez připomínek.
17. VH byla poté v čase 18,50 hodin ukončena.

Zápis z VH zapsal:

Ing. Josef Smílek ………………………………..

Zápis ověřil:

Zdeněk Doležal ………………………………..

Přílohou tohoto zápisu z VH jsou:
- prezenční listina z řádné VH
- prezenční listina z mimořádné VH
- program ustavující VH
- usnesení z VH

