Zápis z ustavující valné hromady klubu HC BMXRIDERS
HC BMXRIDERS, Rakovského 3163/10, 143 00 Praha 4
Klub je registrovaný 20.12.2012 u MV ČR pod č.j.
a IČO 01303074
Datum konání ustavující valné hromady: 10. ledna 2013

Přítomní zakládající členové klubu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

(viz. prezenční listina)
Jaroslav Cimický
Matěj Mareček
Marcel Terzijský
David Pánka
Lukáš Pánka
Hickl Štěpán
Tuma Lukáš
Tamme Lukáš
Tamme Karel
Matoušek Martin
Mareček Jan
Hejda Jan
Šašek Dominik
Kubů David

Zahájení valné hromady
Ustavující valnou hromadu zahájil Marcel Terzijský, člen přípravného výboru oprávněný jednat jeho jménem,
který konstatoval, že jsou přítomni 4 členové přípravného výboru a dalších 10 osob, kteří svou přítomnost
prokázali podpisem prezenční listiny. Všichni přítomní se stali zakládajícími členy klubu.

Program
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

Schválení stanov klubu
Volba 3 členné Rady klubu
Volba Revizní komise
Veřejná schůze Rady klubu
— Volba Předsedy klubu
— Volba Místopředsedy klubu
— Volba Hospodáře klubu
Schválení výše členských příspěvků
Schválení činnosti klubu v roce 2013
Diskuze

I. Schválení stanov klubu
Zmocněnec přípravného výboru Marcel Terzijský předložil ustavující valné hromadě stanovy schválené MV ČR
a seznámil přítomné se skutečností, že klub HC BMXRIDERS bylo zaregistrováno MV ČR 20.12. 2012
č.j. VS/1-1/91339/12-2 a bylo mu přiděleno IČO 01303074. Poté dal hlasovat o stanovách klubu ve stávající
podobě. Z celkového počtu 14 přítomných zakládajících členů klubu hlasovalo pro 14 členů, tj. 100 % přítomných
hlasů. Stanovy byly tedy schváleny ve stávající podobě.

II. Volba 3 členné Rady klubu
Zmocněnec přípravného výboru Marcel Terzijský předložil ustavující valné hromadě návrh na 3 členy Rady klubu.
Poté dal o navržených kandidátech hlasovat. Z celkového počtu 14 přítomných zakládajících členů klubu
hlasovalo pro všech 14 členů, tj. 100 % přítomných hlasů. Členy Rady klubu se tak stali:
1. Matěj Mareček (nar. 13.10.1982)
2. Jaroslav Cimický (nar. 12.7.1978)
3. Marcel Terzijský (nar. 1.9.1977)
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III. Volba Revizní komise
Člen výboru Marcel Terzijský předložil ustavující valné hromadě návrh na členy Revizní komise klubu. Poté dal
o navržených kandidátech hlasovat. Navržení kandidáti byli jednohlasně schváleni. Členy Revizní komise klubu
se tak stali:
David Pánka (nar. 29.8.1981)
Lukáš Pánka (nar. 3.6.1980)

IV. Veřejná schůze Rady klubu
Nově zvolená Rada klubu jednohlasně zvolila předsedu, místopředsedu a hospodáře klubu.
Předsedou klubu se tak stal: Marcel Terzijský (nar. 1.9. 1977)
Místopředsedou klubu se stal Matěj Mareček (nar. 13.10.1982)
Místopředsedou – hospodářem klubu se stal: Jaroslav Cimický (nar. 12.7.1978)

V. Schválení výše členských příspěvků
Člen výboru Jaroslav Cimický předložil v souladu se stanovami ustavující valné hromadě návrh, aby výše
členských příspěvků byla pro rok 2013 stanovena na 1.200 Kč měsíčně, splatnost vždy do 10. dne každého
měsíce.
Poté dal o návrhu hlasovat. Z celkového počtu 14 přítomných zakládajících členů sdružení hlasovalo pro 14
členů, tj. 100 % přítomných hlasů. Výše členských příspěvků tak byla jednomyslně schválena.

VI. Schválení činnosti klubu v roce 2013
Členové Rady klubu navrhli plán činnosti klubu na rok 2013:
— založení transparentního účtu u Raiffeisenbank a.s.
— výroba razítka klubu pro členy Rady klubu
— zhotovení prezentace klubu ve formátu PDF k rozeslání potenciálním sponzorům
— registrace, návrh a tvorba www stránek www.hcbmxriders.com (prezentace, kontakty, bankovní účet,
přihlašování na události, ke stažení, přihláška člena, darovací smlouva)
— podávání žádostí o granty a dotace související s činností klubu specifikovanou ve stanovách
— získávání darů na činnost klubu
— organizace a realizace sportovní činnosti v rámci hokejové soutěže 3.PPLH
Z celkového počtu 14 přítomných zakládajících členů sdružení hlasovalo pro 14 členů, tj. 100 % přítomných
hlasů.
Plán činnosti sdružení na rok 2013 tak byl jednomyslně schválen.

VII.

Diskuze

V diskuzi vystoupil zakládající člen a člen revizní komise David Pánka a navrhl zavedení pokut při vyloučení
hráče za zbytečné diskuze s rozhodčím. Za vyloučení v délce 2 minuty pokuta ve výši 200 Kč, zaplacená do
klubové pokladny, za vyloučení 5 minut a více pokuta ve výši 500 Kč do klubové pokladny splatná do 7 dnů do
rukou hospodáře klubu.
Návrh byl schválen jednohlasně všemi členy klubu.

Závěr
Na závěr jednání poděkoval předseda klubu všem zúčastněným a popřál jim hodně optimismu a sil do
následujícího období.

V Praze dne 10.1.2013

Vypracoval: Ing. Marcel Terzijský
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Prezenční listina ustavující schůze klubu HC BMXRIDERS ze dne 10.1.2013

1.

Jaroslav Cimický

2.

Matěj Mareček

3.

Marcel Terzijský

4.

David Pánka

5.

Lukáš Pánka

6.

Hickl Štěpán

7.

Tuma Lukáš

8.

Tamme Lukáš

9.

Tamme Karel

10.

Matoušek Martin

11.

Mareček Jan

12.

Hejda Jan

13.

Šašek Dominik

14.

Kubů David
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