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Zápis Valné hromady – SK Moravia Brno, z.s. ze dne 26. dubna  2019  v 17.00 hod. 
 

Místo konání: klubovna ZO SZP Mikulovská 9, Brno-Vinohrady. 

 

1. Zahájení schůze – Pavel Šibrava, jak bylo členům výkonného výboru i členské 

základně předem avizováno, z důvodu přetrvávajících závažných zdravotních 

problémů končí dnešním dnem ve funkci předsedy a člena VV SK Moravia. 

 

2. Schválení jednacího řádu VH, jednohlasně odhlasováno, že všechna hlasování budou 

prováděna aklamací. 

 

3. Zvolení zapisovatele – Pavel Šibrava 

 

4. Zvolení Mandátové, volební a návrhové komise: Miroslav Kašparovský, Oldřich 

Cafourek, Radka Žáková. Předseda Miroslav Kašparovský. 

 

5. Zpráva mandátové komise – přítomno je 17 členů, což není nadpoloviční většina nutná 

pro usnášeníschopnost VH, proto začátek schůze dle stanov článku III. Č 2.7 odloženo 

další jednání na 17:30hod.  

V 17:30 dle článku III Č 2.7 je již usnášeníschopná a je pokračováno v programu. 

 

6. Zpráva o činnosti SK za rok 2018 – Šibrava 

 

7. Zpráva o hospodaření SK za rok 2018 - Růžička 

 

8. Růžička, z osobních důvodů, zejména věku, délce vykonávání funkce hospodáře 

a rodinné situaci resignuje na pozici Hospodáře 

 

9. Zpráva revizní komice za rok 2018 – Klečka 

 

10. Volba obměněného složení výboru SK Moravia Brno 

Předseda – Vojtěch Vašíček    16 pro – 0 proti – 1 se zdržel 

Nový člen VV – Pavel Novák 17 pro – 0 proti- - 0 se zdržel 

 

11. Zpráva mandátové, volební a návrhové komise, potvrzení složení výkonného výboru: 

 

Obměněný VV SK Moravia má nyní toto složení: 

 

Předseda – Vojtěch Vašíček, bytem ulice Kosmonautů 19, 625 00 Brno, 

r. č. 5604051959 

Další členové VV SK Moravia: 

 – Karel Zmrzlý, bytem Mikulovská 4222/9, 629 00 Brno, r. č. 5912121204 

 – Jiří Žák, trvalé bydliště 675 52 Dolní Vilémovice 147, r. č. 8709135006 

 – Zdeněk Růžička, bytem Luční 30, 616 00 Brno, r. č. 510619186 

– Pavel Novák, bytem Jamborova 5/6, Žďár Nad Sázavou, r. č. 7509254775  

 

Dohodnuto že se co nejdříve sejde VV SK Moravia a ze svého středu si zvolí 3 členné 

předsednictvo s ustanovením funkcí jednotlivých členů. 
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12. Diskuze: 

 Šibrava – nejlepším sportovcem SK za rok 2018 – Boris Trávníček 

 Vašíček - poděkování Pavlovi Šibravovi za dlouholeté vedení SK Moravia.  

 Diskuse o výši členského příspěvku – návrh na navýšení na 100,-Kč ročně – 

hlasováno 14 pro, 1 proti 2 se zdrželi. Tím je odsouhlaseno, že od roku 2020 

bude členský příspěvek 100,-Kč. 

 Vašíček návrh činnosti SK na rok 2019 – hlavně účast na MČR a 11 kolech ČP 

STV, organizace dvou turnajů Žďár Nad Sázavou a Brno. Bude se proplácet 

příspěvek na cestovné ve výši 2kč/km, startovné, ubytování, náklady na 

soustředění. Pro proplacení je nutné vždy doložit propozice a výsledky dané 

sportovní akce.  

 Dle prováděcí směrnice má ten, kdo sežene na činnost SK finanční prostředky 

nárok na 10% odměnu z jím získaných finančních prostředků. Ten kdo si bude 

tuto odměnu chtít čerpat, ale nemusí, bude danému členu proplácen příspěvek 

na cestovné o 1Kč/km vyšší a to až do 10% částky jím sehnaných financí pro 

SK. 

 Dotaz na ochotu zorganizovat turnaj v Petanque v Lanžhotě – není možnost 

zajistit pomoc na sbírání koulí a již není ani ochota jej organizovat. 

 Účast na závodech ve střelbě – pouze Pištěcký, v Brně není střelnice 

s bezbariérovým přístupem 

 Orientační závody – není zájem 

 Turistické akce - Ratibořický pojezd - pravděpodobně pouze 2 – 3 účastníci 

 Plavání členská základna vyzvána k vyjádření pro obnovení kondičního 

plavání 

 Možnost jednání o zastřešení florbalového družstva? 
 

13. Plán příští valné hromady – 24. 4. 2020 
 

Usnesení: valná hromada schvaluje: 

1. Zprávu o činnosti a hospodaření SK Moravia Brno, z.s. 

2. Zprávu kontrolní a revizní komise 

3. Výsledky voleb nového předsedy – Vojtěch Vašíček 

4. Kooptaci nového člena VV Pavla Nováka, místo odstupujícího Pavla Šibravy 

5. Pověřuje předsedu Vojtěcha Vašíčka svoláním VV a provedení voleb členů 

předsednictva ze svého středu. 
 

Bylo jednohlasně schváleno 
 

Na závěr valné hromady Pavel Šibrava popřál obměněnému vedení Sportovního klubu 

Moravia Brno, z.s. mnoho dobrých rozhodnutí a všem ostatním hodně sportovních úspěchů. 

 

Valná hromada byla ukončena v 19:00 hod 

 

 

 

 

 

………………………. ……………………………. 

Zapsal:   Pavel Šibrava Ověřil:     Miroslav Kašparovský 


