Zápis z valné hromady HSC Havířov
Termín konání: 20. 4. 2013
Místo konání: Městská sportovní hala, Havířov
Počet účastníků: 52
1) Důležitá data
Vznik o.s. - 28.11.2012
31. 1.2013 přijetí klubu v ročním čekatelského režimu do České federace Spastic
Handicap
2) Finance
dotace města Havířova – 20.000,Česká federace Spastic Handicap – klub v čekatelském režimu – 20.000,Nadace Telefonica
spolupráce s integračním klubem BRÁNA
3) Plánované akce
8. - 11. 7. 2013 soustředění pro 5 nejlepších hráčů, Velké Losiny
10. havířovský turnaj v boccie – 28. – 29. září
OZP Cup v boccie






2. kolo I. ligy – 1. – 2. 6. 2013, Praha
3. kolo I. ligy – 7. – 8. 9. 2013, Teplice
4. kolo I. ligy – 2. – 3. 11. 2013, Brno

2. kolo II. ligy – říjen 2013, Plzeň
Mikulášský turnaj v boccie – 7. 12. 2013, Litomyšl

4) Stanovy
Přijata stávající podoba stanov.
5) Volba výkonného výboru
Valná hromada na základě čl. III odst. 3 bodu 3.7 stanov sdružení zvolila předsedou
spolku Martina Kučeru a to na dobu 4 let (plyne ze stanov).
Dále na základě čl. III odst.3 bodu 3.4. určila, že výkonný výbor bude pracovat v
počtu 5 členů (včetně předsedy) na dobu 4 let. A členy výkonného výboru zvolila
následovně:
Pavlu Staňkovou a to do pozice tajemnice, Pavla Malinku do pozice místopředsedy za

rozhodčí, Marka Schmida do pozice místopředsedy za hráče a Milana Svojanovského
do pozice místopředsedy za rodiče

6) Odhlasovány byly roční členské příspěvky ve výši 300 Kč/rok. Pro rok 2013 budou
členské příspěvky poměrně kráceny, protože už je téměř polovina roku za námi.
Členům vzniká povinnost uhradit členský příspěvek ve výši 150 Kč a to do 7. 6.
2013 na účet HSC Havířov: 2000351248/2010, který je veden u FIO Bank. Do
popisu platby je nutné napsat své jméno pro identifikaci plátce.
7) Jiné
Urgentně potřebujeme účetní, která bude spravovat finance klubu. V ideálním případě to
bude někdo ze stávajících členů HSC Havířov nebo někdo boccii blízký. Zájemci hlaste
se na oficiálním klubovém emailu info@hschavirov.cz. Pokud se nikdo takový nenajde
do konce května 2013, bude potřeba navázat spolupráci s externí účetní.

Prezentaci použitou na valné hromadě obdrží všichni členové v příloze emailu
společně s tímto zápisem.

Zapsala: Pavla Staňková
Správnost ověřil: Martin Kučera

