Volební valná hromada ÚSKe. 2012
Zápis z jednání valné Hromady ze dne 6. 6. 2012

Přítomni: delegáti klubů – členů USKe dle prezenční listiny
Valná hromada (dále jen VH) se uskutečnila v přednáškové síni nemocničního komplexu
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jednání zahájil předseda svazu Josef Rajchert
v 17:00 hodin. Přivítal přítomné včetně hosta – ekonoma ČSKe Slavomíra Svobody.
Současně požádal VH o vyslovení souhlasu s tím, aby se pan Svoboda ujal řízení volební VH
ÚSKe. VH jednomyslně tento návrh schválila.
Řízení VH se ujal pan Slavomír Svoboda.
Schválení programu jednání, nikdo neměl připomínky ani návrhy na doplnění. VH
jednomyslně program odsouhlasila.
Program jednání :
1. Zahájení VH
2. Schválení jednacího řádu
3. Schválení volebního řádu
4. Volba předsednictva
5. Volba navrhované komise
6. Volba volební komise
7. Volba mandátové komise
8. Volba zapisovatele
9. Volba ověřovatele zápisu
10. Zpráva předsedy svazu
11. Zpráva hospodáře svazu
12. Zpráva předsedy TMK
13. Zpráva předsedy STK
14. Zpráva předsedy Komise rozhodčích
15. Volba předsedy svazu
16. Volba členů výkonného výboru ÚSKe
17. Volba předsedy Kontrolní komise ÚSKe
18. Volba 2 členů Kontrolní komise ÚSKe
19. Volba disciplinární komise
20. Aktualizace stanov
21. Diskuze
Dále VH postupně schválila stejným způsobem jednací řád VH, volební řád VH a řídící výbor
VH ve složení Slavomír Svoboda, Josef Rajchert a Ladislav Mareš.
Volba návrhové komise – ve složení Petrák, Mareš a Fišák – schváleno, jeden se zdržel
hlasování.
Volební komise – Musil, Šíma a Marschall – schváleno, dva se zdrželi
Mandátová komise – Pavlíček, Simandl a Maule - schváleno
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Zapisovatel – Mareš – chváleno
Ověřovatel zápisu – Robert Musil – schváleno, jeden se zdržel

Zpráva předsedy ÚSKe. Přednesl stávající předseda svazu Josef Rajchert. Zpráva je přílohou
materiálů z VH.
Před jejím schválením byla mandátová komise vyzvána k přednesení zprávy o počtech
přítomných delegátů a usnášení schopnosti VH.
Z pozvaných 23 klubů ÚSKe přítomno osmnáct zástupců, což je nadpoloviční většina a VH je
usnášení schopná. Nadpoloviční většina hlasů je deset a více.
VH odsouhlasila zprávu předsedy.
Hlasování : 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Zpráva ekonoma ÚSKe. Přednesl Tomáš Pavlíček. Zpráva je přílohou materiálů z VH.
Ekonom konstatoval neustálý pokles odběru členských známek ČSKe kluby, což současně
znamená propad příjmů ÚSKe. V roce 2009 odebráno 900 známek, 2010 769 známek, 2011
pouze 694 známek. Aktuální stav financí ÚSKe je 385 tisíc korun na účtě a 15 tisíc korun
v pokladně. Účetnictví a úplnost dokladů kontroluje kontrolní komise – zápis je v příloze
materiálů z VH.
VH odsouhlasila zprávu ekonoma svazu.
Hlasování : 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Zpráva předsedy TMK. Přednesl Pavel Znamenáček. Konstatoval malý zájem trenérů o
vzdělávání a školení. Přesto bude v roce 2013 zorganizováno školení a doškolení trenérů pro
III. i II třídy. Vyzval kluby, aby mu obratem dodaly seznamy aktivních trenérů včetně
platnosti jejich trenérských tříd a osobních údajů – budou předány k evidenci na ČSKe. Úkol
z VH pro všechny kluby. Termín – IHNED.
Hlasování : 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Zpráva úseku STK. Přednesl Ladislav Mareš. Krajský svaz jako jeden z mála regionálních
pořádá alespoň dva turnaje jako Pohár ÚSKe a do žebříčku pro postup na M ČR navíc krajské
přebory. Více turnajů nejde vzhledem k nabité termínové listině uspořádat. Ústecký svaz patří
přesto ke krajům s největším počtem turnajů na svém území. Počet turnajů zůstane zachován i
nadále.
Hlasování : 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Zpráva úseku rozhodčích. Přednesl Vladimír Janda. Konstatoval malý zájem nových lidí o
práci rozhodčích, i když ÚSKe má vůbec nejvíce licencovaných rozhodčích v rámci ČSKe,
regionálních má minimum. Vyzval kluby, aby ve svých řadách hledali nejlépe bývalé aktivní
závodníky a připravovali je na práci arbitrů.
Hlasování : 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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Způsob volby – navrženo, aby se VH v souladu s volebním řádem při hlasování vyjadřovala
veřejně, zvednutím ruky.
Hlasování : 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Volba předsedy ÚSKe.
Návrh pouze na znovuzvolení Mgr. Josefa Rajcherta. Jiný návrh nebyl předložen.
Hlasování : 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Mgr. Josef Rajchert by zvolen VH předsedou ÚSKe na další funkční období.

Volba členů předsednictva ÚSKe.
Návrh na zachování stávajícího složení:
Tomáš Pavlíček – ekonom svazu
Pavel Znamenáček – úsek TMK
Ladislav Mareš – úsek STK
Vladimír Janda – úsek rozhodčích

Hlasování : 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Hlasování : 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Hlasování : 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

Volba kontrolní komise.
Na předsedu navržen Ludovít Blaho. Nebyl osobně přítomen. Vyjádřil ale pouze ústní souhlas
se svou nominací. Proto VH provedla revokaci volebního řádu VH.
VH navrhla vyškrtnout ustanovení z prvního odstavce, že „Kandidát musí být fyzicky
přítomen nebo doložit písemný souhlas s kandidaturou.“
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 4 se zdrželi
Na předsedu navržen Ing. Ludovít Blaho

Hlasování : 18 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Členové komise Michal Bureš a Daniel Petrák

Hlasování : 14 pro, 0 proti, 4 se zdrželi

Volba disciplinární komise.
Na předsedu disciplinární komise navržen Robert Musil.
Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Za další členy komise navrženi Martin Leška a Jiří Boublík.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

Aktualizace stanov.
Podle předsedy ÚSKe a také podle informace řídícího VH bylo ve stanovách ÚSKe (ač je MV
bez připomínek zaregistrovalo) několik drobných nedostatků a chyb. Společně odstranili
administrativní nedostatky například v různém pojmenovávání vedení ÚSKe – jednou
předsednictvo jindy výkonný výbor, navrhli, aby v §7, odst. 10 písmenu b) byla změněn
podmínka pro svolání mimořádné VH, „Mimořádná VH může být svolána na žádost 2/3
klubů nebo 2/3 členů ÚSKe..“
Hlasování: 10 pro, 3 proti, 5 se zdrželo
byla
odsouhlasena.
Změna
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VH hlasovala o kompletních stanovách v aktualizovaném znění.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
Předsedovi ÚSKe bude usnesením VH uloženo stanovy řádně zaregistrovat na MV ČR.

Diskuze:
Na úvod promluvil host – hospodář ČSKe a seznámil přítomné s plánovanými a probíhajícími
změnami ve financování sportu v ČR a tím i v karate. Kluby od letošního roku mohou
získávat dotace pouze od měst, maximálně krajů. Ministerstva již jednotlivým subjektům
nebudou dotace poskytovat.
Usilovně se pracuje na elektronické podobě evidence členů, včetně registračních poplatků,
organizace turnajů a podobně. Nový systém bude prezentován také v rámci valné hromady
ČSKe v úterý 12.6.2012 v Praze. Tam se budou také projednávat důležité změny ve
financování sportu v budoucnosti.
ČSTV již nebude zajišťovat vedení databáze členů svazu, proto bude nutné vše řádně
registrovat, včetně členů, kteří se nezúčastňují turnajů a jsou pouze tzv. příznivci klubu.
Je nutná nová evidence všech klubů ČSKe - kluby, které nejsou registrovány neprodleně
zašlou na adresu předsedy ÚSKe pana Rajcherta titulní stránku stanov včetně IČ. Provede
jejich registraci na ČSKe. ÚKOL – bude v usnesení z VH.
Informoval také o přípravách další „Noci mistrů“. Ta by se letos měla uskutečnit v prostorách
Pražského hradu pravděpodobně i za účasti prezidenta republiky.
Usnesení:
1. Valná hromada schvaluje :
- zprávy předsedy ÚSKe, ekonoma, předsedy TMK, předsedy STK, předsedy
úseku rozhodčích a kontrolní komise
-

nové předsednictvo ÚSKe ve složení:
Josef Rajchert – předseda svazu
Tomáš Pavlíček – ekonom svazu
Pavel Znamenáček – úsek TMK
Ladislav Mareš – úsek STK
Vladimír Janda – úsek rozhodčích

-

kontrolní komisi ve složení:
Ludovít Blaho – předseda
Michal Bureš a Daniel Petrák – členové

-

disciplinární komisi ve složení:
Robert Musil – předseda
Martin Leška a Jiří Boublík – členové

-

změnu stanov ÚSKe

2. Valná hromada ukládá:
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-

klubům ÚSKe ihned elektronicky zaslat na adresu TMK údaje o aktivních
trenérech – termín do 20. 6. 2012

-

předsedovi ÚSKe zaregistrovat upravené a schválené stanovy na MV ČR –
termín do 30. 6. 2012

-

disciplinární komisi připravit vlastní nebo převzít disciplinární řád ČSKe pro
krajský svaz karate MB

-

klubům ÚSKe, které nejsou řádně zaregistrovány na ČSKe, aby neprodleně
zaslaly předsedovi ÚSKe titulní stranu stanov a IČ – termín do 30. 6. 2012

3. Valná hromada jednomyslně schválila usnesení z VH.
Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hod.

ověřovatel zápisu:
Robert Musil

V Ústí nad Labem 6. 6. 2012
Zapsal : Bc. Ladislav Mareš

