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Usnesení a zápis z valné hromady Ski klubu Ústí nad Orlicí, z. s. 
ze dne 16.5.2018 

 
 

 
 

 
1. Valná hromada zvolila pracovní předsednictvo ve složení – Jiří Krejsa, Vojtěch Novotný, Martin Štěpán, JUDr. 

Karel Košta. 
 
2. Valná hromada zvolila mandátovou komisi ve složení Hedvika Blahová, Vladislava Carbová, Regina Štěrbová, 

Věra Entová a Miroslava Záleská. 
 
3. Valná hromada zvolila zapisovatele ve složení Martin Štěpán, Ing. Jaroslav Ráb a ověřovatele Jana Duffka. 
 
4. Valná hromada odsouhlasila jednací řád valné hromady. 

 
5. Valná hromada odsouhlasila předložený program valné hromady. 

 
6. Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve složení Martin Štěpán a Ing. Jaroslav Ráb. 

 
7. Valná hromada zvolila volební komisi ve složení Ing. Zdeněk Salinger, Ing. Jana Benešová a Mgr. Romana 

Breklová. 
 

8. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti Ski klubu Ústí nad Orlicí z.s. za období od minulé valné 
hromady, přednesenou Jiřím Krejsou. Tato zpráva se stává přílohou tohoto usnesení. 

 
9. Valná hromada bere na vědomí zprávu o vedení výboru Ski klubu z.s. přednesenou Martinem Štěpánem. 

 
10. Ing. Stanislav Havel přednesl námitky a komentáře ke zprávě přednesenou Martinem Štěpánem. 

 
11. Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření Ski klubu Ústí nad Orlicí, z. s. a SKI KLUBU Ústí nad 

Orlicí, s. r. o. za rok 2017 vypracovanou CK daňovou kanceláří přednesenou Ing. Petrem Slavíčkem. 
 

12. Valná hromada odsouhlasila účetní uzávěrku za rok 2017. 
 

13. Valná hromada bere na vědomí zprávu o klubové a sportovní činnosti přednesenou Ondřejem Kalouskem. 
 

14. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti Veřejné lyžařské školy přednesenou paní Janou Kaplovou. 
 
15. Valná hromada bere na vědomí zprávu o průběhu 56. ročníku Skiinterkritéria přednesenou Mgr. Lubošem 

Bäuchelem a Jaroslavem Křístkem. 
 

16. Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise Ski klubu Ústí nad Orlicí z.s. přednesenou 
Ing. Petrem Slavíčkem. 

 
17. Valná hromada bere na vědomí plán investic pro rok 2018 přednesený Jiřím Krejsou. 
 
18. Valná hromada schvaluje návrh na doplnění stanov Ski klubu z.s. § 8/2 „Člen s hlasovacím právem se může 

dát na valné hromadě zastoupit jiným členem s hlasovacím právem na základě písemné plné moci. Podpis 
zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.“  
 

19. Valná hromada schvaluje návrh na výstavbu nového víceúčelového objektu v areálu v Říčkách v Orlických 
horách. 
 

20. Michal Moravec, Ing. Stanislav Havel, Jiří Kalousek, Linda Kloučková, Dana Potužníková, Jiří Blaho vznesli 
dotazy na prezentovaný návrh výstavby nového víceúčelového objektu Ing. Arch. Petrem Šudou. 

 
21. Valná hromada schvaluje návrh na pronájem chaty Skiklubu jedinému zájemci. 
 
22. Diskuze: 

a. Ing. Stanislav Havel – dotaz na vyřazení kandidáta do volby nového výboru Skiklubu na další 
čtyřleté období 
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23. Valná hromada schválila zařazení Petra Kánského na kandidátní listinu. 
 

24. Valná hromada vyslechla představení kandidátů do výboru Skiklubu Ústí nad Orlicí z.s.. 
 

25. Volební komise seznámila valnou hromadu s výsledky voleb. 
 

26. Valná hromada bere na vědomí zprávu mandátové komise, která konstatovala, že valná hromada ze dne 16.5. 
2018 je dle platných stanov Ski klubu Ústí nad Orlicí z.s. usnášeníschopná. Tato zpráva se stává přílohou 
tohoto usnesení. 

 
27. Valná hromada schvaluje toto usnesení jednohlasně. 

 
Ústí nad Orlicí 16.5. 2018 
 
Za návrhovou komisi: Ing. Jaroslav Ráb 
 
 
 


