ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY HC Lány, konané dne 25.4.2015
Valná hromada byla svolána předsedou klubu HC Lány Alešem Lomberským. Valnou
hromadu (dále jen „VH“) spolku HC Lány (dále jen „spolek“) zahájil Aleš Lomberský dne
25.4.2015 v 16:00 a přivítal všechny přítomné členy včetně pozvaných hostů z řad bývalých
hráčů a funkcionářů HC Lány. Přednesl program VH, proti němuž nikdo nevznesl námitky ani
doplnění.
Program:
- Prezence
- Kontrola usnášeníschopnosti
- Informace o stavu klubu
- Předložení změny názvu a Stanov spolku podle nového OZ
- Návrh a schválení složení výboru spolku
- Závěr a diskuze
1)
-

Kontrola usnášeníschopnosti
Proběhla kontrola usnášení schopnosti VH
Přítomných je 30 členů starších 18 let z celkového počtu 53.
Prezenční listina je součástí tohoto zápasu
VH je usnášeníschopná, jelikož je přítomná nadpoloviční většina všech členů starších
18 let.

2) Předseda Aleš Lomberský přednesl informaci o finančním stavu klubu k 22.4.2015.
Stav pokladny 11.780,-Kč, bankovní účet 207.165,-Kč. Dále všem hráčům poděkoval
za uplynulou sezónu a členům výboru za práci, kterou pro udržení hokeje v Lánech
dělají.
3) Předložení změny názvu a Stanov spolku podle nového OZ
Předseda všem přítomným vysvětlil jaké jsou podle § 216 NOZ možnosti pro nový
název spolku – musí obsahovat slovo „spolek“ , „zapsaný spolek“, nebo „z. s.“.
Změna musí být provedena do 1.1.2016. O každém návrhu bylo hlasováno samostatně.
Hokejový klub Lány, spolek
Hlasování VH: pro – 0, proti – 30, zdrželi se hlasování – 0
Návrh byl přijat.
Hokejový klub Lány, zapsaný spolek
Hlasování VH: pro – 0, proti – 30, zdrželi se hlasování – 0
Návrh byl přijat.
Hokejový klub Lány, z. s.
Hlasování VH: pro – 30, proti – 0, zdrželi se hlasování – 0
Návrh byl přijat.

Dále předsedající seznámil přítomné s důvody změny stanov. Občanská sdružení,
která se změní na spolky, musí své stanovy upravit tak, aby nebyly v rozporu s
„povinnými“ ustanoveními NOZ. Změna stanov se musí provést do 1. ledna 2017. Již
od 1. ledna 2014 se ale části stanov, která jsou v rozporu s povinnými ustanoveními,
nemohou používat.
Nové znění stanov se povinně zapisuje do spolkového rejstříku. Rejstříkové řízení ve
věci zápisů do spolkového rejstříku je zpoplatněno soudním poplatkem ve výši 1.000
Kč za každé podání k rejstříkovému soudu.
Předseda dal hlasovat o návrhu nových Stanov spolku ve znění, které tvoří přílohu
tohoto zápisu.
VH hlasování: pro - 30, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
VH se usnesla, že schvaluje nové Stanovy spolku ve znění, které tvoří přílohu tohoto
zápisu. Stanovy nabývají účinnosti okamžikem schválení Valnou hromadou.
4) Návrh a schválení složení výboru Hokejového klubu Lány
Dalším bodem jednání byla volba Výboru v souladu se schválenými stanovami.
Předsedající obeznámil všechny přítomné, že všichni členové se dobrovolně zavazují
pracovat bez nároku na odměnu.
Předsedající seznámil VH s návrhem členů Výboru a vyzval účastníky VH
k připomínkování.
Předseda
Hospodář
Zapisovatel
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru
Člen výboru

Aleš Lomberský
Aleš Reichl
Antonín Bechyně
František Hamouz
Radek Jirkovský
Jan Slánička
Jaroslav Rozsypal

Průběh voleb:
Předseda
Kandidát – Aleš Lomberský
VH hlasování: pro - 29, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Návrh byl přijat.
Hospodář
Kandidát – Aleš Reichl
VH hlasování: pro - 29, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Návrh byl přijat.

Zapisovatel
Kandidát – Antonín Bechyně
VH hlasování: pro - 29, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Návrh byl přijat.
Člen výboru
Kandidát – František Hamouz
VH hlasování: pro - 29, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Návrh byl přijat.
Člen výboru
Kandidát – Radek Jirkovský
VH hlasování: pro - 29, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Návrh byl přijat.
Člen výboru
Kandidát – Jan Slánička
VH hlasování: pro - 29, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1
Návrh byl přijat.
Člen výboru
Kandidát – Jaroslav Rozsypal
VH hlasování: pro - 30, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0
Návrh byl přijat.
Předsedající ukončil volby a vyhlásil výsledky.
5) Diskuze a závěr
-

Vladislav Husák upozornil na nutnost začít pracovat s dětmi a pokusit se založit
mládežnické družstvo.
 Lubor Zelenka popsal jakým způsobem lze oslovit rodiče a děti
 Ivan Kotál navrhl zorganizovat pro rodiče s dětmi veřejné bruslení pod
hlavičkou HC Lány a tím vzbudit v dětech zájem o hokej, v případě, že by se
podařilo založit mládežnické družstvo, přislíbil poct s trénováním těchto dětí
 Karel Sklenička velmi kvitoval návrh Ivana Kotála uspořádat veřejné bruslení

Na závěr valné hromady předseda spolku HC Lány poděkoval všem přítomným za účast a
také poděkoval starostovi Karlu Skleničkovi za podporu, kterou OÚ spolku poskytuje.

Zapsal: Aleš Lomberský
7.5.2015

