
l.FC Bělá pod Bezdězem-šermířský oddíl

Zápis z valné hromady občanského sdružení l.FC Bělá pod Bezdězem

Místo konání:

Datum:

Hodina:

Přítomno:

Zastoupeno:
UsnášeníschopnostVH:

Ověřovatel zápisu:

Tělocvična ZŠ, Tyršova 20, 294 21 Bělá pod Bezdězem,

21. 1. 2014,
18:30-19:30,

6 delegátů = členů o.s. starších 18 let z 13 možných - Prezenční listina - viz. příloha Č.3,

5 delegáti - plná moc udělena předsedovi o.s. - ing.Coufalovi - Plná moc - viz. příloha č.4,

ANO - 11 hlasů z 13 možných,

navržena paní Marcela Stádníková, Schváleno: 10-0-1

Program a průběh jednání VH:

1. Stanovení výše oddílových příspěvků a základních pravidel s nimi souvisejících od 02/2014,

2. Projednání zprávy KRK o hospodaření v roce 2013,

3. Nákup šermířského materiálu,

4. Pravidla pro sponzorské dary,

5. Letní soustředění,

6. Nábor 09/2014,

7. Šermířské pasy,

8. Usnesení,

9. Závěr.
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l.FC Béla pod Bezdězem -sermířský o

Ad.l Stanovení výše oddílových příspěvků a základních pravidel s nimi souvisejících od 02/2014
Coufal - návrh: výše či. příspěvků a pravidel s nimi souvisejících - viz. tab. - příloha č.l, Hlasování: 11-0-0 (usnesení 1/2014]

Ad.2 Projednání zprávy KRK

Vale - seznámení VH s výsledkem šetření KRK hospodaření v roce 2013 - Zpráva KRK přílohou č.2, VH zprávu KRK přijímá bez výhrad,

Hlasování: 11-0-0 (usnesení 2/2014)

Ad.3 Nákup šermířského materiálu

Coufal - návrh: v průběhu jara 2014 nakoupit Iks registračního zařízení FWF a 4ks navijáků FAVERO v celkové hodnotě cca 1.700,-EUR,

Hlasování: 11-0-0 (usnesení 3/2014)

Ad.4 Pravidla pro sponzorské dary

Coufal - návrh: pobídkový systém - kdo zajistí sponzorský dar ve výši 5.000,- / 10.000,- / více jak 10.000.-, tomu budou odpuštěny ČI. příspěvky

na nejbližší období % roku / l rok / l rok + individuální návrh kompenzace, Hlasování: 11-0-0 (usnesení 4/2014)

Ad.5 Letní soustředění

Coufal - návrh: účastnit se a spolupořádat letní soustředění v Zákupech v termínu 9.-16. srpna 2014, Hlasování: 11-0-0 (usnesení 5/2014)

Ad.6 Nábor nových členů v 09/2014
Coufal - návrh: uskutečnit v září 2014 nábor nových členů - cca 3.-5. třída ZŠ v Bělé p. B., Hlasování: 11-0-0 (usnesení 6/2014)

Ad.7 Šermířské pasy
Coufal - seznámení s projektem „Šermířské pasy" + návrh: nakoupit 50ks, tyto nyní rozdat šermujícím členům zdarma / v případe ztráty pak každý další pas platí každý člen

le svého. Hlasování: 11-0-0 (usnesení 7/2014)

ftd.8 Usnesení:

1/2014 Výše oddílových příspěvků od 02/2014 a pravidla s nimi související dle výše uvedené tab.- splatné do 28.2.2014,

2/2014 VH přijímá Zprávu KRK o hospodaření v roce 2013 bez výhrad,

3/2014 V průběhu jara 2014 nakoupit Iks registračního zařízení FWF a 4ks navijáků FAVERO v celkové hodnotě cca 1.700,-EUR,

l.FC Bělá pod Bezdězem, Lidová 786, 294 21 Bělá pod Bezdězem, www.serm~bela.webnode.cz

IČO: 22730524, DJČ: CZ22730524, Bankovní spojení: č.ú.: 3556593001/5500
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l.FC Bělá pod Bezdězem - šermiřský oddíl

4/2014 Schválen pobídkový systém sponzoringu - kdo zajistí sponzorský dar ve výši 5.000,- / 10.000,- / více jak 10.000.-, tomu budou odpuštěny ČI. příspěvky

na nejbližší období K roku / l rok / l rok + individuální návrh kompenzace,

5/2014 1. FC BpB se bude účastnit a spolupořádat letní soustředění v Zákupech v termínu 9.-16. srpna 2014,

6/2014 Uskutečnit v září 2014 nábor nových členů - cca 3.-5. třída ZŠ v Bělé p. B.,

7/2014 „Šermířské pasy" - nakoupit 50ks, tyto nyní rozdat šermujícím členům zdarma / v případě ztráty pak každý další pas platí každý člen ze svého.

Ad.9. Závěr

Valná hromada konstatuje, že v souladu s bodem stanov III./4. o.s. l.FC Běla p.B. je usnášeníschopná, je splněna podmínka účasti nadpoloviční většiny delegátů, a že

všechny body jednání, stejně tak jako závěrečné usnesení byly přijaty potřebnou 3/5 většinou všech přítomných delegátů.

Zapsal:

íápis ověřila: Marcela Stádíková

1.FC Béla pod Bezdězem
ŠermífsKý oddíl - občanské sdruiem

Lidová 786. 294 21 Báti pod Bezdézer
Tel.: 728 230 856, IČO: 22*30524
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ČI. příspěvky a pravidla s nimi související od 02/2014 - 2. pololetí (únor 2014 - červen 2014) / splatné do 28.2.2014 / ve zprávě pro příjemce uvést Jméno/:

Tréninky Podmínky Zařazení členů

Út: 16:00-18:00
900,- Po: 16:00-18:00

Út: 16:00-18:00

900,- Po: 16:00-18:00
Út: 16:00-18:00

(Čt: 18:00-20:00)

1000,- Po: 17:00-19:00
Út: 18:00-20:00
Čt: 18:00-20:00

* (l. př. g tréninky dle věku, od Ž - K roku začátečnický kur;, rozdělení až po prv
sezóně-do rozdělení jako „A",

** Individuální dohoda.

Všeobecná příprava, dětský ierm, základy šermu,... Procházka J„

Povinně tréninky 2xT, materiálová podpora oddílu, turnaje MINI Z a po doni
Startovné - platí oddíl, ind. Ěkola šermu dle uvážení trenéra (dle účasti na tr

i I MU
najích).

Coufal, Undovsky, Stěpánová, Štěpán P„
Veselý V., Novák, Krucká, Procházka O.,

Nováčkova, Šafránková,

Povinné tréninky 2xT - přednostně Po+Út, Čt po dohodě, materiálová podpora oddílu, turnaje Ml. Adamová, Kovář, Štěpán V.,
2 a po domluvě l Ž, Startovné - platí oddíl, ind. Škola šermu dle uvážení trenéra (dle účasti na
trénincích a turnajích),

Povinné tréninky min. 2xT - přednostně Út+Čt, Po po dohodě, +• 2xT individuální trénink,
povinnost vést Tréninkový deník (dostane od oddílu, kontrola Ix za 2T), žebříčková turnaje své
kat. = min. SOK účast+ MČR, Startovné - platí oddíl, ind. Ěkola šermu min IxT v íozsahu 20 min.,
podmínka zařazení - umístění v žebříčku MČR své kat. v předchozí sezóně do 60% v prvním roce,
do 40% v dalších letečtí v daně kat. (platí od 2014/2015),

Út: 18:00-20:00 Bez povinnosti t
Čt: 18:00-20:00 s trenérem) =

urnajů( :>vana), SkoL-i'1-' • • • > i (po dohodě
.s. = splatnost okamžitá = příspěvek do pokladny oddílu, ODDÍL

1000,- Út: 18:00-20:00 (po dohodě s trenérem) = 100,-Kč/15 min. = splatnost okamžitá = příspěvek do
Čt: 18:00-20:00 pokladny oddílu Ti STARTOVNÉIM

O,- Po + Út + Čt Aktivní vedení tréninků a účast na turnajích v min. rozsahu 80 hod / % R,

min. Návštěva tréninku Návštěva =
100,- kdykoliv oddílu,

část na tréninku. Aktivní účast n; tréninku = 100,- Kč/tr

Coufalová, Vale ml„Borecký, Florián,
Nováček V., Nováček D„

Adam, Hercík, Řepka,

Stádnfková, Hofschaidr,

Coufalová, Coufal, Vale st., Nováček M.,
Veselý T.,

Adamová R., úl man, Ulmanová, Dis manová,
Disman, Carská,

Sponzorský dar 5.000,- Kč = odpuitění ČI. příspěvků l os. na K roku. Sponzorský dar 10,000,- Kč = odpuštěni či. příspěvků l os. na l rok. Sponzorský di

Oddíl nezajišťuje dopravu na turnaje a nehradí ubytování,
Ad: Rozděleni pra 2013/2014: Nováček D.+V. budou absolvovat svou první turnaj, sezónu (2013/20 W) - až pak rozděleni, zatím jako „A". 1.FC Béla pod Bezdězem

šermífský oddil -občanské sdružen.
Lidová 786.294 21 Bělá pod Bezdězem

Tel.: 728 230 856. IČO: 22730524

ieídézem, www.serm-bela.webnode.ei

, ' M 3556593001/5500



l. FC Bělá pod Bezdězem, občanské sdružení - šermířský klub

Zpráva Kontrolní a revizní komise ÍKRK) o hospodaření 1.FC Bělá pod Bezdězem v roce 2013

V souladu s jednáním VH byla kontrolní a revizní komisí l.FC Bělá pod Bezdězem pod vedenírr

p.Michala Carsky provedena kontrola hospodaření občanského sdružení za rok 2013.

Podklady pro provedení kontroly:

• Peněžní deník 1. FC Bělá pod Bezdězem pro rok 2013,

• Příslušné příjmové a výdajové doklady,

• Příslušné faktury a smlouvy,

• Bankovní výpis účtu o.s. za rok 2013-č.ú. 3556593001/5500.

Kontrola vycházela zvýše uvedených podkladů za období 01-12/2013 - jednalo se o položky

příjmové a výdajové -č.ř.: 1-200.

Kontrolovány byly všechny položky z výše uvedených podkladů.

Nedostatky v hospodaření nebyly zjištěny. Rozpočet je vyrovnaný, což svědčí o odpovědném

finančním řízení občanského sdružení.

Kontrolu provedli:

Carská Michal - předseda KRK

Vale Jiří-člen KRK

Veselý Tomáš - člen

izdězem. dne 20.1.2014



l.FC Bělá pod Bezdězem -šermiřský oddíl

^
Prezenční listina valně hromady: £J,J. £04 fy-

Jméno a příjmení

Martin Coufal

Libuše Coufalová

Radka Adamová

Jiří Vale st.

Michal Carská

Štěpán Ulman

Martina Ulmanová

Tomáš Veselý

Pavel Hofschnaidr

Marcela Stád n [ková

Karel Disman

Libuše Dismanová

Miloš Nováček

Datum narození

7.1.1971

29.12.1974

7.3.1978

22.4.1970

11.1.1972

31.7.1981

21.12.1984

7.8.1970

30.11.1970

21.12.1969

25.1.1952

12.10.1953

8.12.1698

Podpis /Nepřítomen
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1.FC Béla pod Bezdězem
Sermífský oddil - obfansKé sdruženi

l idová 7S6. 294 21 Bělá pod Bezděze^
Tel.: 728 230 856, IČO: 22'3052"

www.serm-bela.webnode.cz
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Plná moc

Níže podepsaní členové občanského sdružení l.FC Bělá pod Bezdězem
zplnomocňují tímto pana Martina Coufala, bytem Lidová 786, 294 21 Bělá pod
Bezdězem, RČ: 710107/2583 k zastupování, podávání návrhů a hlasování na Valné
hromadě občanského sdružení 1. FC Bělá pod Bezdězem konané dne 21. 1. 2014
v Bělé pod Bezdězem.

Příjmení, jméno
Adamová Radka
Ulman Štěpán
U/manová Martino
Disman Karel
Dismanová Libuše

Datum narození
7.3.1978
31.7.1981
21.12.1984
25.1.1952
12.10.1953

Podpis
lí&fCtfAl^nrzO

'ťfa* /̂cS^V^L xt-̂ -̂

llL~ AV^\^ <v^_
iA-

Jw/rw^ifíMŽ

V Bělé pod Bezdězem 20.1.2014

Plnou moc Dřiiímám:

1.FC Bělá pod Bezdězem
šermífsky oddíl - občanské sdruženi

• >nová 786,294 21 Bělá pod Bezdězem
W.: *2B?» 836. IČO: 22*30524

Martin Coufal
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