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

Datum: 10.1.2015
Místo konání: Restaurace Staré časy, Horní Bečva
Předsedající: Ing. Jan Chovanec, předseda sdružení

Valné hromady se zúčastnilo 13 z 15 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. stanovení kalendáře  pořádaných akcí
7. investice
8. 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 Bártková

 Člen: Bc. Petr Žitník

 Člen: Josef Prorok

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

 Předseda: Ing. Denisa Bártková

 Člen: Zdeněk Sasák, Dis.

 Člen: Ing. Miroslav Martinák

 

Add5) Výše členských příspěvků byla stanovena na 200kč pro studeny / 300kč pro pracující. 



Způsob úhrady členských příspěvků byl stanoven úhradou na účet sdružení.

Add 6) Zúčastnění členové schválili následující kalendář pořádaných akcí, u méně náročných akcí 
byly určeny osoby odpovědné za pořádání dané akce:

 28.2.2015 – Maskování – maškarní ples
 14.3.2015 – S Klikou oklikou - jarní promítání
 18. nebo 25.4.2015 – Bečvanské gruntování – společný úklid obce, termín dle počasí (odp. 

Josef Prorok)
 6.6.2015 – Triatlon (odp. Zdeněk Sasák, Petr Žitník)
 22.8.2015 – Valašský orieňťák
 21.11.2015 – S Klikou oklikou – podzimní promítání
 5.12.2015 – Prodejní stánek na předvánočním jarmarku na Horní Bečvě
 datum bude stanoveno později - Noční volejbalový turnaj Olina Kliky (odp. Josef Prorok)

add 8) VH byly navrženy následující investice:
 Přívěsný vozík za auto – jan Chovanec
 Lavinové vyhledávače s příslušenstvím – Jan Chovanec
 příslušenství ke GoPro kameře – Josef Prorok
 datové uložiště – hard disk – Zdeněk Sasák
 Dětské sedačky na nosič kola – Miroslav Martinák
 Dětská sedačka – krosna – Zdeněk Sasák
 Lezecké vybavení – Petr Žitník

Tyto investice budou navrhovateli předloženy výkonnému výboru sdružení včetně předpokládané 
finanční rozvahy a výbor rozhodne o jejich realizaci.

Projednány návrhy na program Maskování a místo konání a organizační záležitosti Valašského 
orieňťáku

Přítomní: 
Bártek Daniel, Bártek Hynek, Bártková Denisa, Bártková Veronika, Chovanec Jan, Kubáň Karel, 
Martinák Miroslav, Prorok Josef, Proroková Jitka, Sasák Zdeněk, Temna Tetyana, Vašutová 
Veronika, Žitník Petr

Zápis provedl: Petr Žitník …..................

Zápis ověřil: Jan Chovanec …..................
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