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Zápis z valné hromady spolku  
ATLETIKA HOSTIVAŘ  

za rok 2019 

ze dne 24. 11. 2020 
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1 Zahájení valné hromady 

Valnou hromadu spolku (dále jen VH) ATLETIKA HOSTIVAŘ, konanou dne 24. 11. 2020 
zahájil předseda spolku Petr Behenský v 19:00. Všichni přítomní s předstihem obdrželi 
pozvánku s programem VH, ke kterému nikdo neměl připomínky. 

2 Volba komisí 

Předsedající podal návrh na členy návrhové a mandátní komise. Tyto byly navrženy 
následovně: 

 mandátní komise: Milan Kovář a Ivana Šloufová 

 návrhová komise: Jan Kotrouš a Jan Dostál 

Navržení členové obou komisí své funkce odsouhlasili a komise byly následně schváleny 
jednomyslně všemi přítomnými na VH. 

3 Zpráva o činnosti 

Předsedající přednesl zprávu o činnosti spolku za rok 2019. Ročenka, která zprávu shrnuje je 
dostupná online na webových stránkách spolku (www.atletikahostivar.cz).  

4 Revize úkolů z minulé VH 

Předsedající podal zprávu o plnění úkolů z minulé VH spolku, konkrétně: 

 Uspořádání zahajovacích závodů za r. 2019 

 Uspořádání tréninkového kempu 

 Uspořádání závodů přidělených Pražským atletickým svazem 

 Zakoupení notebooku za účelem provozování systému Atletická kancelář 2 

Všechny výše uvedené úkoly byly splněny. 

5 Zpráva o hospodaření 

Zpráva o hospodaření, ve formě výsledovky k 31. 12. 2019 byla přiložena v pozvánce na VH.  

Předsedající stručně okomentoval největší výdajové položky, konkrétně: 

 Odměny trenérům 

 Nákupy sportovních potřeb a materiálu 

 Pronájmy sportovišť 
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 Poplatky za soutěže družstev 

6 Vyhlášení nejlepších závodníků 

Vyhlášení nejlepších závodníků a závodnic za rok 2019 provedl předsedající VH. Za mužské 
složky byl nejlepším závodníkem vyhlášen Stanislav Macháček. 

Za ženské složky byla nejlepší závodnicí vyhlášena Anna Marková. 

Oběma uvedeným bylo jednomyslně schváleno přiznání finanční odměny ve výši 1000,- Kč 
za reprezentaci spolku. 

7 Volba výboru 

Stanovy spolku ATLETIKA HOSTIVAŘ určují volbu výboru jednou ročně, a to v rámci VH. 
Z tohoto důvodu stávající výbor odstoupil a mandátní komise řídila volbu nového výboru.  

Z doložené prezenční listiny, oficiálního seznamu a s přihlédnutím ke stanovám oddílu, 
mandátní komise konstatovala, že VH je usnášeníschopná. 

Mandátní komise předložila ke schválení návrh na složení nového výboru spolku a to: 

 Petr Behenský 

 Jan Dostál 

 Petra Černá 

Nový výbor byl přítomnými schválen (10 hlasů pro, 6 hlasujících se zdrželo, 0 hlasů proti). 
Z tříčlenného výboru byl za předsedu navržen Ing.  Petr Behenský.  

Nově navržený předseda byl schválen (9 hlasů pro, 7 hlasujících se zdrželo, 0 hlasů proti) .  

8 Diskuze 

a) Pořádání závodů a účast na závodech 

Pořádání závodů je pro klub výhodné, stejně tak účast členů spolku na závodech. V rámci 
příští VH (za rok 2020) bude diskutováno jaké závody případně bude spolek z vlastní 
iniciativy pořádat. 

b) Zajištění tělocvičen a posilovny 

Vzhledem k předpokládanému rozvolňování COVID-19 opatření byl výbor pověřen 
zajištěním přetlakové haly a posilovny v areálu SCUK, respektive k zamluvení stejných 
termínů jako v předchozích letech. 

c) Dotace 

V přípravě / procesu podání jsou za spolek aktuálně 2 dotace, konkrétně: 

 Dotace MŠMT, resp. NSA 

 Dotace Magistrátu Hlavního města Prahy 
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d) Sdílený kalendář 

Pro účely zaznamenání důležitých událostí pro chod klubu (termíny podání dotací, závody 
pořádané klubem) bude založen sdílený kalendář, do kterého bude mít přístup výbor a trenéři 
klubu. 

9 Usnesení VH spolku ATLETIKA HOSTIVAŘ 

Návrhová komise seznámila přítomné s usnesením, které VH jednomyslně schválila ve znění:.  

 VH zvolila výbor ve složení: Petr Behenský, Petra Černá a Jan Dostál, 

 VH byl předsedou zvolen Petr Behenský, 

 VH vzala na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2019, 

 výbor spolku bude zajišťovat plnění návrhu činností projednaných v diskuzi.  

 

Na závěr předsedající poděkoval všem přítomným. 

Zapsal: Jan Kotrouš 

V Praze dne: 24. 11. 2020 


