USNESENÍ VALNÉ HROMADY LIBERECKÉHO KRAJSKÉHO SVAZU ČSOS
ZE DNE 6.9.2020 V BEDŘICHOVĚ
1. Jednání Valné hromady začalo ve 14,00hod a řídil ho předsedající Tomáš Vácha, zvolený Předsednictvem LKS ČSOS.
2. Valná hromada zvolila mandátovou komisi ve složení Robert Juřina, Michal Zabořil, která ověřila platnost mandátů přítomných delegátů, návrhovou komisi ve složení Petr Průšek, Dominika Pachnerová a
volební komisi ve složení Jaromír Melichar, Petr Kruliš.
3. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o počtu delegátů Shromáždění (11 z 20 možných tj. 55,0%).
Valná hromada je usnášeníschopná.
4. Valná hromada schválila
a) Jednací řád, volební řád a program jednání VH LKS ČSOS
b) zprávu o hospodaření a čerpání rozpočtu LKS ČSOS, SC OB JO a TSM JO za rok 2019 se zůstatkem 62.732,28 Kč k 31.12.2019
c) hospodaření a účetní závěrku LKS ČSOS za rok 2019 a vypořádání hospodářského výsledku za
rok 2019 (hospodářským výsledkem po zdanění za rok 2019 je ztráta ve výši 2 280,77 Kč, o tuto
částku bude sníženo vlastní jmění.)
d) Hospodářskou směrnici a Rozpočet LKS ČSOS a SC OB JO a TSM JO na rok 2020
e) klíč k určení počtu a složení delegátů následující Valné hromady LKS ČSOS – každý klub LKS
ČSOS má právo vyslat jednoho delegáta.
5. Valná hromada zvolila
a) Do funkce předsedy jako statutárního orgánu LKS ČSOS ing. Tomáše Váchu na další funkční období 5 let
b) Předsednictvo LKS ČSOS na další funkční období 5 let ve složení Tomáš Vácha, Dominika Pachnerová, Jindřich Kořínek
6. Valná hromada dodatečně schvaluje veškeré právní, faktické a jiné úkony učiněné statutárními zástupci zvolenými dne 24.4.2016, a to v období od uplynutí jejich funkčního období dne 18.8.2020 do dnešního dne. Dodatečně jsou tyto úkony schváleny za předpokladu, že byly statutárními zástupci učiněny
v rozsahu kompetencí stanovených obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy spolku a
dále v souladu s nastavenými pravidly pro zastupování spolku.
7. Valná hromada vzala na vědomí
a) Zprávu o činnosti LKS ČSOS za rok 2019
b) Závěrečnou zprávu SC OB JO za rok 2019
c) Realizační plán SC OB JO na rok 2020
d) Složení Trenérské rady SC OB JO na rok 2019 ve složení: Dominika Pachnerová – vedoucí SC OB
JO, Jan Kočíb – šéftrenér SCM, Marie Podrábská – šéftrenér SCD
Usnesení Valné hromady Libereckého krajského svazu ČSOS bylo schváleno na jejím zasedání dne 6. září
2020 v Bedřichově.
Zapsala: Dominika Pachnerová
Ověřil: Petr Průšek

