
Zápis Valné hromady Středočeského svazu cyklistiky,
konané dne 30.dubna 2015 v Mladé Boleslavi

                                                                                                               
účast: viz prezenční listina

Schválený program obsažený v rozeslaných pozvánkách:

1/ Zahájení
 2/ Kontrola zápisu minulé VH SČSC

3/ Zpráva o hospodaření za rok 2014, rozpočet 2015
4/ Stanovy
5/ Olympiáda dětí a mládeže - Plzeň
6/ Různé
7/ Usnesení a závěr

1/Valnou hromadu zahájil předseda p.Ungerman a byl zařazen mimořádný bod Valné 
hromady, odstoupení p.Ungermana z pozice předsedy SČSC a volba nového předsedy. 
Kandidát na uvolněné místo: Mgr. Jan Slavíček

Volba nového předsedy a výkonného výboru:
Předseda: Mgr. Jan Slavíček 
místopředseda: Antonín Ungerman 
hospodář: Ivan Sova 
STK: Michal Čepička
mládež: PhDr. Alexandros Charalambidis 

Jednohlasně zvolen předseda a výkonný výbor.

2/ Kontrolou zápisu bylo zjištěno: nesplnění umístění sídla SČSC, nebyli zapsány nové 
stanovy SČSC, nebyl zřízen bankovní účet. 

Úkol: okamžitá náprava shora uvedených úkolů!

3/ Schváleno hospodaření za rok 2014. Představen provizorní rozpočet na rok 2015 ve výši: 
70.000,- Kč ( registrované oddíly – 1.000,.- Kč za registraci, cca: 300,- za každou vydanou 
licenci ), lze předpokládat nárůst příjmů ( nové registrace oddílů a nové licence ).
     

4/ Okamžité náprava a zhotovení Stanov SČSC ( vycházejí ze stanov ČSC ) 
                                

5/ Zajištěním a nominací na OH dětí a mládeže pověřen: Václav Ježek a Josef Hladík
    Účast: 2x žáci, 2x žákyně a 2x doprovod
    Náklady hradí Středočeský kraj. 
    Zajistit dodělání dresů v designu Středočeského kraje!!! 
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6/ Různé: Zajištění Mistrovství Stř. kraje – silniční závod, horská kola, BMX a cyklokros.

- Mistrovství Stř. kraje silniční závod jednotlivců – Žirovnice, 7.6.2015 – příspěvek:   
2.000,- Kč

- Mistrovství Stř. kraje horských kol – Kutná Hora – 19.7.2015 – příspěvek: max. 
7.000,- Kč

- Mistovství Stř. kraje BMX – Benátky nad Jizerou – příspěvek max. 7.000,- Kč
- Mistrovství Stř. kraje cyklokros – Jabkenice – příspěvek max: 7.000,- Kč

Příspěvek bude použit a vyúčtován na pokrytí nákladů: rozhodčí, zdravotnická služba.

Očekává se žádost na finanční příspěvek „ Lidice 2015 „

Znovuzrození VCM Středočeského kraje a to v disciplínách: silniční cyklistika, horská kola a 
cyklokros. ( zde se již přihlásili organizátoři stávajících závodů ) pro 
rok 2015 pilotní program: závod horských kol – Kutná Hora – 
15.8.2015, silniční závod -                 , cyklokros -

    
7/ Usnesení a závěr : Výkonný výbor se sejde do dvou měsíců a bude projednán stávající stav 
stanov SČSC, změna sídla a zřízení bankovního účtu.

Přítomno: 11 zástupců oddílů a členů VV s hlasem rozhodujícím. 
Host: ing. Petr Marek – ČSC.

Zápis provedl: Ivan Sova

Ověřovatel zápisu: Michal Čepička
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