Zápis z jednání
Valné hromady České kuželkářské a bowlingové federace
Datum:
Místo:

24. června 2017
Brno, hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1

Řízením jednání byl pověřen Karel Vopička, prezident ČBA.
Zapisovatelem byl stanoven Hanuš Slavík (ČKA).

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Volba mandátové, návrhové a volební komise
Zpráva o činnosti ČKBF
Zpráva a hospodaření ČKBF
Volba prezidenta ČKBF
Volba revizora ČKBF a jeho zástupce
Různé – diskuze
Závěr

Zápis
1. Zahájení
Jednání zahájil prezident ČKBF Hanuš Slavík, který přivítal a pozdravil všechny přítomné. Poté předal slovo
prezidentovi ČBA Karlu Vopičkovi, který převzal řízení jednání a seznámil přítomné s programem.

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
Volby členů komisí probíhaly hlasováním en blok, hlasovalo se postupně o každé komisi jednotlivě.
Mandátová komise
Jiří Beran (ČBA)
Jiří Marval (ČBA)
Renata Šimůnková (ČKA)
Volba členů komise – jednomyslně pro.
Komise zvolila svého předsedu, jímž se stal Jiří Beran
Volební komise

Vojtěch Sádlík (ČBA)
Jitka Nosková (ČBA)
Petr Bína (ČKA)
Lukáš Hlavinka (ČKA)
Martin Bublák (ČKA)
Volba členů komise – jednomyslně pro
Komise zvolila svého předsedu, jímž se stal Lukáš Hlavinka

Návrhová komise

Vojtěch Rosenberger (ČBA)
Pavel Mecerod (ČKA)
Jan Bernatík (ČKA)
Volba členů komise – jednomyslně pro
Komise zvolila svého předsedu, jímž se stal Vojtěch Rosenberger

Po krátké přestávce následovala zpráva Mandátové komise:
Prezidium účast 4 delegáti z 5 pozvaných
80 %
ČKA
účast 38 delegátů ze 46 pozvaných 82,6 %
ČBA
účast 19 delegátů z 34 pozvaných
55,8 %
Celkem
účast 61 delegát z 85 pozvaných
71,7 %
VH ČKBF je usnášeníschopná.

3. Zpráva o činnosti ČKBF
Zprávu přednesl prezident ČKBF Hanuš Slavík. V úvodu připomněl úlohu a existenci ČKBF.
Zhodnotil čtyřletou práci prezidia.
Zhodnotil standardní činnosti – správa dotací, příprava veškerých dokumentací a administrace, otázka
nového občanského zákoníku, novelizace stanov, řešení statutů jednotlivých pobočných spolků (ČKA, ČBA).
Zhodnotil financování, její náročnost, jednotlivá vyčíslení, administraci a její revize.
Zhodnotil sportovní úspěchy ČKBF podle jednotlivých asociací, snahu dostat bowling na olympiádu v roce
2024 do Tokia.
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Konstatoval aktuální události spojené s financováním a zásahem na MŠMT. Tyto události způsobují finanční
nedostatek.
Zhodnotil a konstatoval počty členské základny, které se liší od jednotlivých regionů. Zdůraznil důležitost
členské základny na dotační programy.
Revizní komise kontrolovala účetnictví ČKBF a neshledala žádné závady.
Upozornil na organizační záležitosti, které čeká nové vedení ČKBF.
Prezident poděkoval…

4. Zpráva o hospodaření ČKBF
Zpráva byla přednesena jako součást zprávy o činnosti prezidentem ČKBF. Hospodaření bylo v souladu
s právními a daňovými přepisy, nebyl nalezen nedostatek.

5. Volba prezidenta ČKBF
Vlastní průběh voleb řídil předseda volební komise Lukáš Hlavinka.
Volby proběhly v souladu s volebním řádem jako tajné. Volební komise vydala hlasovací lístky, delegáti je po
příslušné úpravě vhodili do zapečetěné urny a členové volební komise je poté spočítali.
Nejdříve proběhla volba prezidenta ČKBF.
Po sečtení hlasů vyhlásil předseda Volební komise Lukáš Hlavinka výsledky:
Volba prezidenta
- Hanuš Slavík
61 hlasů z 61 možných (100 %)
Prezidentem ČKBF byl zvolen Hanuš Slavík.

6. Volba revizora ČKBF a jeho zástupce
Následovala volba revizora ČKBF a jeho zástupce stejným způsobem jako volba prezidenta.
Po sečtení hlasů vyhlásil předseda Volební komise výsledky:
Volba revizora
- Jiří Beran
(ČBA)
29 hlasů z 61 možných (47,54 %)
- Jiří Miláček
(ČKA)
32 hlasů z 61 možných (52,46 %)
Revizorem ČKBF byl zvolen Jiří Miláček.
Zástupcem revizora ČKBF se stal Jiří Beran.

7. Různé – diskuse
Hanuš Slavík informoval o přípravě úpravy stanov s ohledem na délku volebního období a mandátu
volených funkcionářů.

8. Závěr
Předseda Návrhové komise Vojtěch Rosenberger přednesl návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno en
bloc.
Výsledek hlasování: přijato jednomyslně (100 % hlasů).
Text usnesení je v příloze zápisu.
Řídící jednání Karel Vopička poděkoval všem účastníkům VH ČKBF a ukončil Valnou hromadu v 13.05 hod.
Zapsal: Hanuš Slavík
Brno 24. 6. 2017

Hanuš Slavík, v. r.
Prezident ČKBF
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Usnesení
Valné hromady České kuželkářské a bowlingové federace
ze dne 24. 6. 2017
Valná hromada ČKBF
• Vzala na vědomí

- Zprávu o činnosti a hospodaření ČKBF.
- Zprávu revizora ČKBF.
- Zprávu Mandátové komise:
Prezidium účast 4 delegátů z 5 pozvaných
ČKA
účast 38 delegátů ze 46 pozvaných
ČBA
účast 19 delegátů z 34 pozvaných
Celkem
účast 61 delegátů z 85 pozvaných

80 %
82,6 %
55,8 %
71,7 %

• Schválila

- Nebyly žádné podněty

• Zvolila

- Prezidenta ČKBF
- Revizora ČKBF
- Zástupce revizora ČKBF

• Uložila

- Prezidiu ČKBF zpracovat úpravu stanov s ohledem na délku volebního období
a mandátu volených funkcionářů.

Předseda návrhové komise:
Brno 24. 6. 2017

Hanuš Slavík
Prezident ČKBF

Vojtěch Rosenberger, v.r.

– Hanuš Slavík
– Jiří Miláček
– Jiří Beran

(r.č. 641112/2157)
(nar. 31. 12. 1972)
(nar. 19. 8. 1972)

