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USNESENÍ Z 16. VH KRAJSKÉ ORGANIZACE ČUS LIBERECKÉHO KRAJE 
                          Clarion Grandhotel Zlatý lev, Liberec  – 22. června 2016 
 
1) VH BERE NA VĚDOMÍ: 

1.1: zprávu o plnění usnesení z 15. VH KO  
1.2: zprávu o činnosti mezi VH  
1.3: zprávu mandátové komise o usnášení schopnosti VH 
1.4: zprávu revizní komise 

       1.5: zprávy o činnosti jednotlivých krajských svazů a komisí 
       1.6: informaci hejtmana Libereckého kraje p. Martina Půty k financování sportu v LK 
         
2) VH SCHVALUJE:  

2.1: program jednání 16. VH 
2.2: volbu: -  zapisovatele Ing. Vladimíra Boháče  

            -  ověřovatelů zápisu pp. Ing. Milana Hornycha a Václava Severýna  
            -  pracovní předsednictvo VH: Ing. Vladimír Boháč, Ing. Milan Hornych, Ing. Petr Skalický, 
                                                                Oldřich Langhamr 

                   -  skrutátora: Ing. Petra Skalického 
2.3.  volbu komisí ve složení: 
                   -  komisi mandátovou ve složení:  Ing. Petr Seifert, předseda a pí. Kamila Lubasová 
                   -  komisi návrhovou ve složení:  Petr Zahradník, předseda a František Svoboda   

       2.4:  jednací řád pro VH 
       2.5:  zprávu o hospodaření organizace na r. 2015 s výsledkem hospodaření: 
                   - vlastní organizace se ztrátou: - 99.291,-Kč 
                   - sdružené svazy bez právní subjektivity se ziskem: + 331.762,- Kč   
               Výsledky hospodaření proúčtovat vůči vlastnímu jmění organizace v členění - vlastní organizace 
               a sdružené svazy. 
       2.6:  úkoly organizace pro příští období přednesené předsedou Ing. Boháčem 
       2.7:  schvaluje rozpočet organizace na r. 2016 ve výši 1,787 mil. Kč při rezervě 291 tis. Kč 
               
3) VH UKLÁDÁ: 
    
      3.1:  realizovat ve vazbě na nový zápis do spolkového rejstříku u Městs. soudu v Praze změny v  
              dokumentech krajské organizace vč. jejich aktualizace  
                                                                                                           Z: předseda + kolegium     
                                                                                                           T: 31. 10. 2016      
   
      3.2: ve spolupráci s okresními organizacemi pomoci zavedení nového informačního systému  
             v rámci spolků sdružených v ČUS 
                                                                                                           Z: předseda +  kolegium + p. Zábojník 
                                                                                                           T: průběžně dle termínů ČUS 
 
                  
      3.3: vypracovat novou směrnici na vyplácení cestovních náhrad. 
                                                                                                           Z: předseda a kolegium 
                                                                                                           T: 31. 10. 2016                                                                                                 
Doplnění usnesení z diskuse.       
 
      3.4: ve volbách do krajského zastupitelstva v r. 2016 valná hromada doporučuje podpořit společnou 
             kandidátku sportovců reprezentovanou Unií pro sport a zdraví a Starostů pro Liberecký kraj. 
                          
                                                                                                            Z: krajská rada, předsedové okr. 
                                                                                                                 organizací a krajských svazů 
 
 CELKOVĚ:  
pro: 23     proti: 0     zdrželi se:  3   nehlasovalo: 0  celkové %:   86,95          Výsledek: usnesení   schváleno 

 
 

                        František Svoboda, člen NK:              Petr Zahradník,  předseda NK: 


