USNESENÍ Z 30. VALNÉ HROMADY LB-STO z.s. LIBEREC KONANÉ 14. 12. 2016
( HOTEL LIBEREC, ŠALDOVO NÁM. LIBEREC)
1) BERE NA VĚDOMÍ:
1.1: písemnou zprávu o plnění ukládací části usnesení z 28. VH
1.2: zprávu o činnosti od 28. valné hromady vč. informace o hospodaření za období 1 – 9/ 2016
1.3: zprávu mandátové komise
1.4: zprávu revizní komise
1.5: zprávu o úkolech organizace na období do příští VH
1.6: informace o aktuálním stavu financování LB-STO z.s. v r. 2016
2) SCHVALUJE:
2.1: program jednání VH
2.2: volbu zapisovatele Ing. Františka Ulmana a ověřovatele zápisu p. Václava Severýna
2.3: pracovní předsednictvo ve složení: pp. Ing. Boháč, Ing. Ulman, p. Langhamr – jako řídícího VH
2.4: jednací řád VH
2.5: volbu členů jednotlivých komisí ve složení:
- mandátová ve složení:pí. Hana Lepová - předsedkyně, Ing. Petr Seifert - člen
- návrhová ve složení: pp. Petr Zahradník - předseda, Milan Vágner - člen
2.6: svolání nové – 30. VH s tím, že projednané body 1 – 6 dle původní pozvánky platí i pro nově
svolanou VH. Nová VH se bude řídit stejným programem, který byl stanoven pro 29. VH.
2.7: stejnou výši členských příspěvků na r. 2017 jako byla odsouhlasena pro r. 2016 s termínem
splatnosti na účet LB-STO z.s. do 30. 6. 2017(účet LB-STO: 19-6285670207/0100, v.s. číslo TJ).
Výjimku v placení mají TJ/SK, které jsou plně zaměřené na sport handicapovaných sportovců.
2.8: vyškrtnutí k 15. 12. 2016 v příloze uvedených TJ (22) z důvodů nezaplacení čl. příspěvků za
roky 2015 a 2016 čímž tyto spolky nesplnily nejen ustanovení stanov LB-STO z.s., ale i
usnesení z 26. valné hromady z 30. 10. 2014 a z 28. valné hromady z 26. 11. 2015.
2.9: u TJ/SK (3), které nezaplatily schválené čl. příspěvky za jeden z r. 2015 či 2016 realizovat ještě
jednu výzvu k zaplacení. Pokud chybějící platba nebude realizována do konce r. 2016
(připsáním na účet, případně platbou v pokladně) vyškrtnout tyto TJ/SK k datu 1. 1. 2017.
2.10: výsledky hospodaření za r. 2015
2.11: posunutí termínu nejbližší VH nejpozději do března 2018 z důvodů schválení výsledků
hospodaření za předchozí rok. Současně postoupit pravomoc schválení výsledků hospodaření
za r. 2016 do kompetence výkonného výboru s termínem realizace nejpozději do 31. 3. 2017.
3) UKLÁDÁ:
3.1. realizovat vyškrtnutí TJ/SK v souladu s přijatým závěrem dle bodu č. 2.8
Z: předseda

T: do 31. 12. 2016

3.2: v souladu s přijatým závěrem dle bodu 2.9 vyzvat TJ/SK k doplatku nezaplacených členských
příspěvků.
Z: předseda
T: do 16. 12. 2016
Doplňky do usnesení vzešlé z diskuze:
3.3: zpracovat rozpočet na r. 2017 ve vazbě na výsledky hospodaření za r. 2016 a dostupné informace
o financování okresních organizací v r. 2017 z centra.
Z: okr. výkonný výbor
T: 31. 3. 2017
Výsledky hlasování:
pro: 46 proti: 2

zdržel se: 1

nehlasoval: 0

závěr: usnesení bylo schváleno 93,87 %
Za návrhovou komisi: Petr Zahradník, předseda

Milan Vágner, člen:

