
Valná hromada se konala v tělocvičně šermu 12.února 2009, v 19 hodin
Přítomní: Borna Ivo,  Hruška Jiří, Hruška Jiří ml., Hoschna Jan,Figala Jindřich, Matyášek Jakub, Hruška Pavel,Klemš
Milan,Borna Fr., Pavelek Libor, Macíková Lucie
Přítomní 11z18 členů starších 18 let,kteří zaplatili členské příspěvky za rok 08 a mají právo hlasovat na VH => jsme
usnášeníschopní.

1.Úvod:   volba předsedajícího, volba zapisovatele návrh - Borna Ivo hlasování 10 pro , 1 zdržel, 0 proti => Borna Ivo

2.Zpráva o činnosti:
Podařil se nám letos, 2008, historicky nejlepší výsledek. V období 07/08 jsme skončili v pořadí oddílů ČSS na 10.místě, za
oddílem Šerm Ostrava (o jednu medaily) a před Duklou Olomouc. Nejvíce nám pomohli medailemi zlatá Remešová a zlaté
družstvo šavle kadeti Dombek,Grulich,Martinek, Kadlecová bronzová v juniorkách,  2x bronzové družstvo v  kadetkách i v
juniorkách - Remešová, Kadlecová , Havránková, bronzové družstvo fleret mladší žáci - Klocek, Rimel, Zwinger a bronzové
družstvo senioři šavle - Hoschna, Klemš, Pavelek.

3.Zpráva o hospodaření a výdajích
 za bodovaná místa předložena výsledovka z účetnictví Slezanu oddíl šermu, rozpočet výdaje nám především navýšila aktivní
závodnická činnost Kl. Remešové a příjmy sponzoři Kl.Remešové a výdaje 139 807,-Kč, příjmy 148 247,80Kč =>
rozpočet končil výsledkem v roce 2008  ...............……+ 8.440,-
+ plusové schodky z minulých let - převod z loňska.......69.950,-
máme tedy v "pokladně" ................................…………..78.390,-

předpokládané výdaje v roce 2009:
placená účast všem našim nominovaným účastníkům MČR ... -14.500,-
nájmy sportovišť dle uskutečněných závodů a hodin....……… -18.000,-
pravděpodobná účast závody mládež do 18 let............ ………-30.000,-
výdaje sportovní soustředění Bystřice................... …………….-51.000,-
nový aparát se číselnými údaji času a skóre..........…………… -16.200,- ..upraveno po diskusi
výdaje za závody po slnění fyz.kriterií................ ……………..-20.000,- ..upraveno po diskusi
předpokládané výdaje celkem.........................……………….- 149.700,- ..upraveno po diskusi

příjmy hrazení soutěží sponzoři.................………………..... .. +30.000,-
pravděpodobné příjmy z příspěvků odd+člen+sponsoři…….... +70.000,-
předpokládané příjmy celkem...................………………....... +100.000,-

v pokladně..............………………………............................... + 78.390,-
schodek roku 2009.........…………………….............................- 49.700,- ..upraveno po diskusi
předpokládaná pokladna v lednu 2010 ........…………….......... + 28.690,- ..upraveno po diskusi

4.diskuse:Borna:
 - Možnost rozšíření tělocvičny - stavebně a je kam a víme jak, ale chybí peníze, přibližně 200tisíc na stavbu a vybavení nové
sprchy a šatny v nevyužívaném prostoru před vstupem do tělocvičny. Je třeba dodržet bezpečnostní prostor kotelny v souladu s
požárními předpisy. Žádné připomínky => Letos se do ničeho nepouštíme.
- Výdaje za bodovaná místa - motivace využily jen děti, zatím jen Havránková, Zwinger, Rimel, ostatní nezajímá.
- Výdaje za splnění fyz.kritérií - loni motivace využil pouze David Richtar. Rozpočet unese  další 3 sportovce plnící kritéria.
- Ostatní - je možno koupit 3zbraňový přístroj s ukazatelem skóre a času za 16200,-Kč ještě loňská dobrá cena
 .. hlasování... 11 pro, 0 zdržel, 0 proti => nakoupit.

5.Projednání výdajů za bodovaná místa - pravidla nechat beze změny
6.Volba delegátů na VH Slezan a VH ČSS - návrh:  Borna Ivo, Hruška Jiří,  - 9 pro, 2 zdrželi, 0 proti

7.Doplňující volby - paní Muroňová skládá funkci, její syn již nešermuje skončila, možnost přijal pouze Borna Ivo , hlasování
10 pro , 1 zdržel, 0 proti => Borna Ivo opět staronový hospodář

8.Usnesení:
Valná hromada schvaluje:
- zprávu o hospodaření a výdajích
- delegát na VH ČSS - Borna Ivo (náhradník Hruška Jiří)
- delegáti na VH Slezanu Borna Ivo, Hruška Jiří
- hospodářem oddílu pro další období zvolen - Borna Ivo
- koupit 3zbraňový přístroj FWF s ukazatelem skóre a času za 16200,-Kč
Usnesení hlasování: 11 pro, 0 zdržel, 0 proti

9.Závěr: všechny body vyčerpány, děkuji za účast.Borna
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