
Usnesení VH CMBS - 17. 9. 2011 Strahov

Začátek ŘVH v 10 30 hodin

VH
pro

schválila mandátovou komisi ve složení p. Mrkvička, p. Kočička, p. Fikais
hlasovalo 100% přítomných.

VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise a přerušila jednání ŘVH. V 10
45 začala NVH, kterou mandátová komise prohlásila za usnášeníschopnou.
Schváleno 100% přítomných pro.

VH schválila program VH včetně dodatků - 5a schválení stanov z roku 2001
včetně dodatků a návrh na vznik sekce snooker.

VH schválila pracovní předsednictvo VH ve složení p. Halamka, p. Nejedlo, p.
Hovorka, p. Tunkr, p. Vančura a p. Kuneš, který byl pověřen vedením VH -
schváleno 100% hlasů.

VH schválila jednací řád

VH souhlasí se vznikem sekce snooker s podmínkou, že W ČMBS prověří
všechny záležitosti pro splnění vzniku sekce.

VH bere na vědomí zprávu matrikáře p. Mrkvičky

VH schválila předložený návrh na změnu znění stanov, viz příloha 47 pro 5proti

VH schválila návrh znění nových stanov včetně dodatku 43 pro 6 proti

VH bere na vědomí zprávu hospodáře, za období od 1. 1. 2009 do 13. 9. 2011
pana Nejedlo.

VH bere na vědomí zprávu zástupce ČMBS u OV p. Hovorky
VH požaduje dokladování jeho účasti na plénech OV za období od 1. 1. 2009 do
13. 9. 2011. V případě nedoložení, pověřuje VH W svazu odvoláním pana
Hovorky a jmenováním jeho nástupce.

VH schválila návrh hospodaření na rok 2011 a 2012 včetně čerpání.

VH schválila návrh p. Nenála, doplnit řešení neplacení klubových příspěvků do
usnesení této VH, optickou většinou přítomných.



VH pověřuje hospodáře svazu p. Nejedlo, ve spolupráci s matrikářem p.
Mrkvičkou, zveřejnit dluhy klubů, jejichž zástupci se účastnili soutěží, bez
zaplacení klubového příspěvku.

VH pověřuje W svazu takovéto dluhy vybrat do 31. 10. 2011. S penalizací 500
Kč za sezóny 2009, 2010 a 2011 po 17. 9. 2011 (za každou zvlášť). V případě
nezaplacení vyloučit takovéto kluby ze soutěží.

Zápis ověřil:

František Nejedlo

Pavel Halamká


