
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE HC Lány, konané dne 20.6.2020 

  
Valná hromada byla svolána předsedou klubu HC Lány Alešem Lomberským. Valnou 

hromadu (dále jen „ČS“) spolku HC Lány (dále jen „spolek“) zahájil Aleš Lomberský  dne 

20.6.2020 v 16:00 a přivítal všechny přítomné členy včetně pozvaných hostů z řad bývalých 

hráčů a funkcionářů HC Lány. Přednesl program ČS, proti němuž nikdo nevznesl námitky ani 

doplnění.  

 

Program: 

- Prezence 

- Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

- Kontrola usnášeníschopnosti 

- Informace o stavu klubu 

- Odhlasování počtu členů výboru 

- Návrh  a schválení složení výboru spolku  

- Hlasování o výši členského příspěvku 

- Závěr a diskuze 

 

1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

- Zapisovatelem byl určen Daniel Jirkovský a ověřovatelem zápisu byl určen Tomáš 

Lomberský 

 

2) Kontrola usnášeníschopnosti 

- Proběhla kontrola usnášení schopnosti ČS 

- Přítomných je 13 členů starších 18 let z celkového počtu 48. 

- Prezenční listina je součástí tohoto zápasu 

 

Jelikož se 30 minut po zahájení členské schůze nedostavila nadpoloviční většina členů 

starších 18 let, prohlásil předseda členskou schůzi za usnášeníschopnou v počtu 13 

přítomných členů. 

 

 

3) Předseda Aleš Lomberský přednesl informaci o finančním stavu klubu k 20.6.2020. Stav 

pokladny 11.337,-Kč, bankovní účet 401.197 Kč. Dále všem hráčům poděkoval za 

uplynulou sezónu a členům výboru za práci, kterou pro udržení hokeje v Lánech dělají. 

 

4) Odhlasování počtu členů výboru: 
 

Hlasování o snížení počtu členů na 5 členů výboru 

 

ČS hlasování: pro - 13, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0 

Návrh …byl přijat. 

 

 

5) 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 vyzval zúčastněné o vyslovení návrhů na členy výboru. 

Předsedající seznámil ČS s návrhem členů Výboru a vyzval účastníky ČS k hlasování- 

 

Člen výboru a předseda  Aleš Lomberský 

Člen výboru a hospodář  Aleš Reichl 

Člen výboru   Radek Jirkovský 

Člen výboru  Miroslav Jirásek 

Člen výboru  Jaroslav Rozsypal 

 

 Průběh voleb: 

 

 Předseda 

  

 Kandidát – Aleš Lomberský 

ČS hlasování: pro - 12, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1 

Návrh byl přijat. 

 

Hospodář 

 

Kandidát – Aleš Reichl 

ČS hlasování: pro - 13, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0 

Návrh byl přijat. 

 

Člen výboru 

 

Kandidát – Miroslav Jirásek 

ČS hlasování: pro - 12, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1  

Návrh byl přijat. 

 

Člen výboru 

 

Kandidát – Radek Jirkovský 

ČS hlasování: pro - 12, proti - 0, zdrželi se hlasování - 1  

Návrh byl přijat. 

 

Člen výboru 

 

Kandidát – Jaroslav Rozsypal 

ČS hlasování: pro - 13, proti - 0, zdrželi se hlasování - 0  

Návrh byl přijat. 

 

Předsedající ukončil volby a vyhlásil výsledky. 

 

 

 

6) Hlasování o zachování výše členského příspěvku 500,-Kč a 200,-Kč pro důchodce. 

 

ČS hlasování: pro – 13, proti – 0, zdrželi se hlasování - 0 

 

 

 



 

 

7) Diskuze a závěr 

 

- Aleš Lomberský zjistí, kdo z hráčů by nastupoval za HC Lány v BNB Cupu 

v Rakovníku. Zahájí také jednání s pořadatelem BNB Cupu o zapsaní HC Lány do 

soutěže. 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Daniel Jirkovský 

 

 

 

Ověřil:  Tomáš Lomberský 

 

 

 


