oddíl atletiky Tělovýchovné jednoty Start Havířov z.s.
Budovatelů 811/28, Havířov - Prostřední Suchá 735 64
IČ: 62331345
Bankovní spojení: 109942763/0300

v Havířově
30|06|2021

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ODDÍLU ATLETIKY ze dne 30. 6. 2021
Pozváno 68 delegátů (členů oddílu starších 18 let ke dni 30. 6. 2021)
Přítomno 36 delegátů (dle prezenční listiny)
Omluveno 32 delegátů
VALNÁ HROMADA BYLA OZNAČENA ZA ÚSNÁŠENÍ SCHOPNOU DOSAŽENOU
PŘÍTOMNOSTÍ NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINY DELEGÁTŮ - 52,9 %.
1) Zahájení VH
T. Kopecký přivítal přítomné delegáty a seznámil je s náplní a programem VH, zdůvodnil
potřebu jejího konání na základě sloučení klubu AK Havířov a oddílu TJ Start Havířov.
a) Delegáti schválili program VH bez připomínek.
HLASOVÁNÍ: pro 36 | proti 0 | zdrželi se 0

2) Volba komisí VH
a) Předsedajícím VH byl navržen a zvolen Tomáš Kopecký
HLASOVÁNÍ: pro 36 | proti 0 | zdrželi se 0
b) Zapisovatelem VH byl navržen a zvolen Bc. Richard Chmelík
HLASOVÁNÍ: pro 36 | proti 0 | zdrželi se 0
c) Jediným členem volební komise byl navržen a zvolen Adam Bouchala
HLASOVÁNÍ: pro 36 | proti 0 | zdrželi se 0

3) Volba orgánů Výkonného výboru oddílu atletiky
T. Kopecký seznámil delegáty s oznámenými kandidaturami. Vzhledem k přesnému počtu
7 kandidátů na 7 pozic ve výboru navrhl volbu aklamací, tedy volbu veřejným hlasováním
o výboru jako celku. Tento návrh byl jednohlasně přijat bez připomínek.
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a) Výkonný výbor byl zvolen v navržené podobě.
HLASOVÁNÍ: pro 35 | proti 0 | zdrželi se 1
b) Předsedou oddílu atletiky byl dle kandidatury zvolen Tomáš Kopecký
c) Místopředsedou pro sport byl dle kandidatury zvolen Bc. Richard Chmelík
d) Místopředsedkyní pro ekonomiku byla dle kandidatury zvolen Mgr. Martina Kučová
e) Členy Výkonného výboru byli dále zvoleni dle kandidatury: Mgr. Iveta Bušková,
Mgr. Šárka Dytková, Mgr. Jan Polášek a Bc. Vít Polášek
Zvolení funkcionáři se tímto ujímají své funkce, a to na volební období ode dne
30. 6. 2021 do dne 30. 6. 2025.

4) Projednání a schválení Stanov oddílu atletiky
a) Návrh stanov byl přijat bez připomínek
HLASOVÁNÍ: pro 35 | proti 0 | zdrželi se 1

5) Diskuze, různé
a) Předseda T. Kopecký vystoupil s návrhem ﬁnančně podpořit Atletický klub Hodonín
v rámci veřejné sbírky na obnovu stadionu v Hodoníně zničeného tornádem darem
ve výši 5000 Kč připsáním na transparentní účet Atletického klubu Hodonín.
Návrh byl přijat bez připomínek.
HLASOVÁNÍ: pro 36 | proti 0 | zdrželi se 0
Oddíl atletiky TJ Start Havířov převede peněžní dar ve výši 5000 Kč ve prospěch
transparentního účtu Atletickéh klubu Hodonín 1441397319/0800 za účelem obnovy
stadionu zničeného přírodními živly.
b) Předseda T. Kopecký požádal delegáty o sdílení facebookových a instagramových příspěvků oddílu pro navýšení dosahu těchto příspěvků a pro lepší medializaci oddílu.
c) Jiří Šticha se dotázal, zda bude v budoucnu zprovozněno osvětlení na hřišti ZŠ M. Kudeříkové. Předseda T. Kopecký odpověděl, že nikoliv, osvětlení bude naopak zcela odstraněno.
V rámci tématu však informoval delegáty o probíhajícím jednání TJ a SSRZ o přípravě
smlouvy pro dlouhodobý pronájem hřiště a s tím spojené výhody pro TJ / oddíl atletiky.
Smlouva by měla být projednána Radou města Havířova koncem letních prázdnin.
d) Místopředseda R. Chmelík informoval delegáty o prodeji atletického hřiště Slavie.
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6) Závěr
Schůzi zakončil nově zvolený předseda T. Kopecký a popřál delegátům hezké prázdniny.

Zapsal:
Bc. Richard Chmelík

___________________________

Zápis ověřili:
Mgr. Jan Polášek

Tomáš Kopecký
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___________________________

___________________________
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