USNESENÍ
Členské schůze České asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. (dále jen ČS ČATHS)
konané dne 8.11.2014 v zasedací místnosti 209, budova ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6-Strahov

Usnesení č.1
ČS ČATHS schvaluje ustavení pracovního předsednictva ve složení Mgr. Viktor Zapletal, Ing. Roman
Gronský, Mgr. Michaela Kochmanová

Pro: 68 hlasů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.2
ČS ČATHS schvaluje ustavení volební a mandátové komise ve složení Vladimír Marčan, Michal Stark,
Jaroslava Krakovičová

Pro: 68 hlasů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.3
ČS ČATHS schvaluje ustavení návrhové komise ve složení David Šnajdr, Roman Gronský

Pro: 68 hlasů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.4
ČS ČATHS schvaluje zapisovatele Andreu Věnsekovou a dva ověřovatele zápisu Členské schůze
České asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. Petru Syrovátkovou a Zbyňka Lamberta

Pro: 68 hlasů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.5
ČS ČATHS schvaluje Program jednání Členské schůze České asociace tělesně handicapovaných
sportovců, z.s.

Pro: 68 hlasů

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.6
ČS ČATHS schvaluje Jednací řád Členské schůze České asociace tělesně handicapovaných
sportovců, z.s.

Pro: 68 hlasů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č.7
ČS ČATHS schvaluje doplňující návrh Vladimíra Marčana na změnu stanov České asociace tělesně
handicapovaných sportovců, z.s. v následujícím znění:
-

Článek VI. odstavec 1.7. bod d) „ČS se svolává: nejméně 1x za rok odsouhlasí-li ji nadpoloviční

většina VV“ změna „ČS se svolává: nejméně 1x za rok“
Pro: 68 hlasů

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.8
ČS ČATHS schvaluje doplňující návrh Jaroslava Křečka na změnu stanov České asociace tělesně
handicapovaných sportovců, z.s. v následujícím znění:
-

Článek VI. odstavec 4.2 „řídí se závěry VV ČATHS a neprodleně o nich informuje VV“ změna
„řídí se závěry VV ČATHS a neprodleně informuje VV ČATHS o jednáních VG ČPV“

Pro: 66 hlasů

Proti: 0

Zdrželi se: 2

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.9
ČS ČATHS schvaluje doplňující návrh Jaroslava Křečka na změnu stanov České asociace tělesně
handicapovaných sportovců, z.s. v následujícím znění:
-

Článek VIII. odstavec 4. „Provádí kontrolu hospodaření spolku a schvaluje roční výkaz jejího

hospodaření.“ Změna „Provádí kontrolu hospodaření spolku a dodržování vnitřních a obecně
platných předpisů“.
Pro: 64 hlasů

Proti: 1

Zdrželi se: 3

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.10
ČS ČATHS schvaluje změnu stanov České asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s.
v následujícím znění:
-

-

-

Článek I. odstavec 3. – „Má sídlo v Praze, na adrese Zátopkova 100/2, 16900 Praha 6, ale
podle svých potřeb si může zřídit detašovaná pracoviště.“ změna „Sídlem spolku je Zátopkova
100/2, 16017 Praha 6. Spolek si může podle svých potřeb zřídit detašovaná pracoviště“
Článek III. odstavec 1. – „Členy spolku jsou sportovní oddíly samostatné (tvořící tělovýchovné
jednoty nebo sportovní kluby - dále jen TJ/SK), nebo začleněné do struktury TJ/SK, které mají
samostatnou právní subjektivitu, jsou občanskými sdruženími a jejich stanovy nejsou
v rozporu se stanovami spolku, ale dále jsou členy spolku fyzické osoby.“ změna „Členy
spolku jsou sportovní oddíly samostatné (tvořící tělovýchovné jednoty nebo sportovní kluby dále jen TJ/SK), nebo začleněné do struktury TJ/SK, které mají samostatnou právní
subjektivitu, jsou občanskými sdruženími a jejich stanovy nejsou v rozporu se stanovami
spolku a dále jsou členy spolku fyzické osoby.“
Článek VI. odstavec 1.2. zrušen „1 hlas pro každého člena VV “
Článek VI. odstavec 1.4. „k přijetí rozhodnutí je nutná ¾ většina přítomných hlasů“ změna
„k přijetí rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina přítomných hlasů“
Článek VI. odstavec 1.5.“ k přijetí usnesení o zániku spolku je nutná 4/5 většina přítomných
hlasů“ změna „k přijetí usnesení o zániku spolku je nutná 2/3 většina přítomných hlasů“

-

Článek VI. odstavec 1.7. zrušen bod b) „dva místopředsedy: pro sporty paralympijské letní a
pro sporty paralympijské zimní a sporty ostatní“
Článek VI. odstavec 1.7. bod d) „ČS se svolává: nejméně 1x za rok odsouhlasí-li ji nadpoloviční

většina VV“ změna „ČS se svolává: nejméně 1x za rok“
-

-

-

-

-

Článek VI. odstavec 1.8. „ČS musí být svolána, požádají-li o to písemně členové spolku,
disponující alespoň 3/4 hlasů“ změna „ČS musí být svolána, požádají-li o to písemně členové
spolku, disponující alespoň 2/3 hlasů“
Článek VI. odstavec 2.1. „je nejvyšším orgánem spolku mezi zasedáními ČS a má 7 členů,
z toho předsedu spolku, dva místopředsedy a čtyři další členy“ změna „je nejvyšším orgánem
spolku mezi zasedáními ČS a má 7 členů, z toho předsedu spolku a 6 dalších členů „
Článek VI. odstavec 3.4. „může pověřit jednoho z místopředsedů VV ke svému zastupování
v jím vymezeném rozsahu“ změna „může pověřit jednoho ze členů VV ke svému zastupování
v jím vymezeném rozsahu“
Článek VI. odstavec 3. – doplnění bodu 3.5. „ Vždy za spolek podepisuje“
Článek VI. odstavec 4. zrušen „Místopředsedové spolku pro sport , 4.1. zastupují ve VV
sportovní aktivity, specifické v oblasti jejich působení“
Článek VI. odstavec 4.2 „řídí se závěry VV ČATHS a neprodleně o nich informuje VV“ změna
„řídí se závěry VV ČATHS a neprodleně informuje VV ČATHS o jednáních VG ČPV“
Článek VIII. odstavec 2. „Je pětičlenná, 3 členové komise jsou řádnými členy a ze svého
středu si volí předsedu a 2 členové jsou náhradníci.“ Změna „Je tříčlenná a ze svého středu
si volí předsedu“.
Článek VIII. odstavec 4. „Provádí kontrolu hospodaření spolku a schvaluje roční výkaz jejího

hospodaření.“ Změna „Provádí kontrolu hospodaření spolku a dodržování vnitřních a obecně
platných předpisů“.
Pro: 68 hlasů

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.11
ČS ČATHS schvaluje Volební řád Členské schůze České asociace tělesně handicapovaných
sportovců, z.s.

Pro: 68 hlasů

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.12
ČS ČATHS bere na vědomí zprávu o činnosti ČATHS 2013 – 2014

Usnesení č.13
ČS ČATHS bere na vědomí zprávu o hospodaření ČATHS 2013 – 2014

Usnesení č.14
ČS ČATHS bere na vědomí zprávu KRK

Usnesení č.15
ČS ČATHS schvaluje Zprávu mandátové komise Členské schůze České asociace tělesně
handicapovaných sportovců, z.s.

Pro: 68 hlasů

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č.16
ČS ČATHS schvaluje výsledky voleb předsedy spolku, členů Výkonného výboru spolku a členů
Kontrolní a revizní komise spolku tak, jak byly předloženy Volební a mandátovou komisí (příloha č. 1)

Pro: 68 hlasů

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.17
ČS ČATHS schvaluje zprávu návrhové komise

Pro: 67 hlasů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0

Zdrželi se: 1

