
Zápis z výroční schůze valné hromady O.s. Ohlá klika

Datum: 24.1.2013
Místo konání: Restaurace Staré časy, Horní Bečva
Předsedající: Ing. Jan Chovanec, předseda sdružení

Valné hromady se zúčastnilo 29 z 31 členů O. s. Ohlá klika a valná hromada tak byla 
usnášeníschopná.

Program valné hromady:

1. přednesení a schválení programu valné hromady 
2. zpráva o činnosti klubu za uplynulé období 
3. volba výkonného výboru
4. volba revizní komise
5. přihlášení nových členů a výběr členských příspěvků
6. předprodej vstupenek na Bečvanské maskování
7. stanovení kalendáře  pořádaných akcí
8. investice
9. různé

Projednané body:

Add1) Přednesení a schválení programu valné hromady - Program Valné hromady (dále jen VH) 
byl přednesen předsedou sdružení Janem Chovancem a VH schválen

Add2) Zprávu o činnosti klubu přednesl předseda klubu Jan Chovanec, tato byla schválena VH i 
revizní komisí

Add3) Výkonný výbor Ohlé kliky byl zvolen v tomto složení:

• Předseda: Ing. Jan Chovanec

• Místopředseda: Ing. Daniel Bártek

• Hospodář: Ing. Veronika Druhanová

• Člen: Bc. Petr Žitník

• Člen: Pavel Roubalík

Add4) Revizní komise Ohlé kliky byla zvolena v tomto složení:

• Předseda: Bc. Denisa Bártková

• Člen: MgA. Tomáš Klein

• Člen: Veronika Vašutová

 

Add5) Výroční schůze se zúčastnilo 17 členů sdružení (viz. seznam Přítomní), z nichž všichni 



zaplatili členské příspěvky stanovené na 200kč pro studeny / 300kč pro pracující:

Add6) Platící členové mají možnost získat vstupenky Maskování před zahájením veřejného 
předprodeje, zdarma pro svou osobu a v plné výši 100kč pro své známé

− celkem rozdáno 31 vstupenek zdarma pro členy OK
− celkem prodáno 88 vstupenek pro blízké členů OK

add 7) Zúčastnění členové schválili následující kalendář pořádaných akcí, u méně náročných akcí 
byly určeny osoby odpovědné za pořádání dané akce:

− 2.2.2011 – Maskování – maškarní ples
− 20.4.2011 – Bečvanské gruntování – společný úklid obce (odp. Pavel Roubalík)
− 8.6.2011 – Triatlon (odp. Zdeněk Sasák, Petr Žitník)
− Noční volejbalový turnaj Olina Kliky (odp. Josef Prorok)
− Jánské ohně (odp. Daniel Bártek)
−
−
− 23.6.2011 – Prodejní stánek na pouti na Horní Bečvě
− 20.8.2011 – VIII. Valašský orieňťák na horských kolech
− říjen/listopad 2012 - Veřejné promítání fotografií s letní sportovní/turistickou tematikou

add 8) VH schválila tyto investice pro rok 2013:
nákup čtyř párů maček
nákup střešního boxu na auto
koupě tandemového rámu
koupě společného většího turistického stanu

add 9) Přítomní členové se shodli na potřebě zlepšit komunikaci ve sdružení, ta bude řešena 
prostřednictvím mailu a sdílených dokumentů. Každý člen je povinen aktualizovat své údaje, 
především mailovou adresu a tel. číslo ve sdíleném dokumentu a prostřednictvím těchto kontaktů 
bude informován o akcích sdružení a dění na webu ohlaklika.com. Ve stejném dokumentu bude 
inventarizováno vybavení pro členy a rezervováno jeho zapůjčení, stejně jako zapisovány hodiny 
odpracované při pořádání akcí Ohlé kliky.
Byla shledána také potřeba motivovat členy k účasti na organizaci akcí sdružení a to 
prostřednictvím dvoustupňového členství od roku 2014

• Běžným členem se stává každý, kdo zaplatí členské příspěvky. Takovýto člen má právo volit 
orgány sdružení, vystupovat jako člen Ohlé kliky, nemá však zdarma vstupné na akce 
sdružení stejně jako půjčovné vybavení.

• Člen, který v předchozím roce odpracoval alespoň 20 hodin při pořádání akcí Ohlé kliky má 
účast na její akce a půjčovné jejího vybavení zdarma.

Přítomní: 
Bártek Daniel, Bártek Hynek, Bártková Denisa, Bordovská Jitka, Bordovská Pavla, Druhanová 
Veronika, Grenar Jakub, Güttler Rosťa, Hoferová Martina, Chovancová Hana, Kubáň Karel, 
Martinák Miroslav, Mynarčík Jan, Ondruch Vladimír, Ondruchová Iveta, Orság Matěj, Prorok 
Josef, Proroková Jitka, Sasák Zdeněk, Temna Tetyana, Vašutová Veronika, Závorka Aleš, 
Závorková Lucie, Žitník Tomáš, Žitník Petr

Zápis provedl: Petr Žitník
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