
Zápis z opakované valné hromady oddílu šermu pro rok 2006  ……11.1.2006 
1.úvod - v 19:30 začátek v tělocvičně šermu , přítomní dospělí členové 11: 
Ivo Borna , Jiří Hruška, Adam Válek, František Borna, Helena Trčková, Radek Remeš, p.Novák 
zastupující Novákovou Janu, Petr Mačkal, Petr Šiffner, Jindřich Figala, Jan Hoschna 
2.volba předsedajícího – I.Borna 
3.volba zapisovatele – I.Borna 
4. Přečtení dat ze zápisu z předchozí neplatné VH šermu, zápis byl rozdán. 
5.Diskuse: 
- Ivo Borna – je třeba přidat ještě pojistku proti přečerpání rozpočtu 
- Petr Šiffner - stanovit strop pro čerpání peněz za ubytování 
- Petr Mačkal – aby byl vždy jasný výpočet za kolik se kam jede, navrhuje stejné podmínky jako jsou 

pro čerpáni z rozpočtu použít systémově vždy i pro ostatní cesty, které nebudou propláceny z rozpočtu 
oddílu , ale přímo šermíři. To znamená 1kč/os/km a proplacení noclehu „řidiči-dozoru“ účastníky na 
závodu. 

- Ivo Borna – hodlá oddíl peněžně podpořit účast Klemše a doprovodu na MSJ v Beleku v Turecku ? 
- Jiří Hruška – dohodněme se později dle finančního stavu na účtu později 
- Petr Šiffner – nejpozději v půlce června vyhodnotit financování závodů a vliv na motivaci 
7.Návrh usnesení 
Návrhy do usnesení Valné hromady: 
Členové cvičící pravidelně v tělocvičně s trenérem budou platit: 
- 200Kč/měsíc (25Kč/trénink=8tréninků/měsíc = 1000Kč za pololetí) 
-  pro členy neúčastnící se pravidelně společného tréninku a trénující individuálně platí 25Kč 

„vstupného“ za použití tělocvičny pro 1 trénink nebo 200Kč za měsíc  
- ostatní členové a trenéři platí pouze členské příspěvky 50Kč za pololetí 
oddíl bude  vyplácet : 

1. při umístění na 1-3 místě výdaje za cesťák (bez stravného)+za ubytování max. 400 Kč + startovné  
2. při umístění .5-8 při 24 a více účastnících nebo v prvních 10% výdaje pouze  za cestování. 
3. nelze začít vyplácet výdaje na závodech „za umístění“ dokud nebudou uhrazeny příspěvky 
4. nelze vyplatit za umístění na závodech více peněz než bylo v kalendářním roce získáno na 

příspěvcích, dotacích  a neadresných sponzorských darech 
5. nároky na výdaje za umístění nelze převést do dalšího kalendářního roku 

Klíč k výpočtu úhrad cestování: 
- 1Kč x km x počet šermířů přivezených v autě,  
- při vícedenních výjezdech se hradí se i ubytování doprovodu  
- stejné podmínky jako jsou pro čerpáni z rozpočtu použít systémově vždy i pro ostatní cesty, které 

nebudou propláceny z rozpočtu oddílu , ale přímo šermíři. To znamená 1kč/os/km a proplacení 
noclehu „řidiči-dozoru“ účastníky na závodu. 

Valná hromada schvaluje výdaje 2.pololetí 2007 : 
Oddíl zaplatí výdaje za nominační turnaj na MEJ - SPJ v Bratislavě částka …………3 903,- 
Oddíl zaplatí výdaje za materiál nutný pro účast na SPJ  a MEJ částka………………5 472,- 
Oddíl zaplatí výdaje Milanu Klemšovi za účast na MEJ v Poznani částka   …………5 018,- 
                                                                                                                                     14  393,-Kč 
Usnesení: přítomních 9 dospělích hlasovalo pro , 2 dospělí odešli před hlasováním. 
Usnesení bylo přijato , protože  na opakované VH rozhoduje prostá většina přítomných 
Zapsal Ivo Borna 
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