
Usnesení valné hromady BESKYD BIKE   2006 
 
Z celkového počtu 20 členů se dostavilo 12 členů, tudíž byla VH usnášení schopná. 
 
1. Schválení programu valné hromady: 
 
Program Valné hromady (dále jen VH) byl přednesen předsedou Vítězslavem Vránou a VH schválen. 
 
Program valné hromady Beskyd Bike (dále jen BB) konané dne 18. 2. 2006  
1.  schválení programu valné hromady 
2.  zpráva o činnosti klubu za uplynulé období  
3.  zpráva revizní komise o hospodaření klubu 
4.  volba výkonného výboru a revizní komise 
5.  členské příspěvky  
6.  sponzoři, sponzorské dary 
7.  výroba klubových dresů 
8.  přijetí plánu činnosti na následující období 
9.  nástup a výstup členů 
10. vyhlášení nejlepších závodníků sezóny 
11. diskuze 
12. návrh na usnesení  
 
 
2. Zpráva o činnosti klubu za uplynulé období: 
 
Zpráva o činnosti klubu za uplynulé období byla přednesena Viktorem Bolkem a nebylo k ní připomínek. 
 
 
3. Zpráva revizní komise o hospodaření klubu: 
 
Zpráva revizní komise o hospodaření klubu byla přednesena Michalem Janouškem, členem revizní komise, a nebylo 
k ní připomínek. 
 
 
4. Volba výkonného výboru a revizní komise: 
 
VH zvolila výkonný výbor v tomto složení: 
 
- předseda - Vítězslav Vrána 
- jednatel -  Viktor Bolek  
- hospodář  -  Vladislav Křenek 
- člen - Zdeněk Kohoutek 
- člen - Radim Štekl  
 
VH zvolila revizní komisi v tomto složení: 
 
- předseda – Janoušek Michal 
- člen - Bartošek Pavel 
- člen – Třetina Tomáš 
 
5. Členské příspěvky: 
 
- členské příspěvky v BB byly VH stanoveny ve výši 2000,-Kč pro stávající členy, pro nově příchozí pak rovněž ve 
výši 2000,- Kč  
- v ceně členského příspěvku je zahrnut klubový dres 
- členské příspěvky je nutno zaplatit nejpozději do 20. 3. 2006, po této době již zaniká nárok na klubový dres. 
 
 
 
 



6. Sponzoři, sponzorské dary: 
 
Valnou hromadou byl projednán plán získávaní sponzorských darů pro rok  2006: 
 
 
7. Výroba klubových dresů: 
  
- projednána změna dodavatele firmy G-Sport, za firmu Lawi 
- schváleno grafické zpracování designu dresu pro rok 2006 
 
 
8. Přijetí plánu činnosti na následující období:  
 
Valnou hromadou byl projednán a přijat plán činnosti na sezónu 2006: 
 
- účast na závodech zařazených v seriálu Kolo pro život 
- účast juniorů v poháru SME Cup 
- účast na dalších cyklistických závodech v ČR 
- účast na pořádání závodu Petyša Tour  
- trénink a příprava našich junio1rů 
- výchova juniorského družstva (pro sezónu 2006 bude nadále zajišťovat Štěpán Ritter) 
- propagace klubu na webu a v médiích 
- účast na veletrhu a setkání s našimi sponzory a dodavateli materiálu 
 
 
9. Nástup a výstup nových členů 
 
- bylo projednáno a schváleno přijetí Radima Hapaly, Tomáše Třetiny, Zdeňka Galdy, Adama Kosy, Ondřeje 
Mizery, Lubomíra Poláška a Petra Šipuly. 
- bylo projednáno a schváleno vystoupení členů z BESKYD BIKE: Pokud nezaplatí člen BESKYD BIKE členský 
příspěvek v termínu, který byl schválen VH (20. 3. 2006), bude to bráno jako ukončení členství v BESKYD BIKE. 
 
10. Vyhlášení nejlepších závodníků sezóny: 
 
- ženy:  - 
- junioři: Jakub Slovák 
- muži: Radim Herman 
- veteráni: Štěpán Ritter 
- gramaři a objemáři: Zdeněk Kohoutek 
 
 
11. Diskuze:  
 
V diskuzi VH projednala hospodaření  a finanční politiku BB.  
 
- výdaje v roce 2005 
- předběžné výdaje pro rok 2006 
 
 
12. Návrh na usnesení: 
 
Valná hromada byla s návrhem na usnesení seznámena a schválila jej.  
 
 
Přítomni: Radim Štekl, Viktor Bolek, Vítězslav Vrána, Michal Janoušek, Vladislav Křenek, Radim Herman, Jakub 
Slovák, Štěpán Ritter, Pavel Bartošek, Zdeněk Kohoutek, Adam Kosa, Zdeněk Galda, Radim Hapala, Vladislav 
Křenek, Tomáš Třetina.  
 
V Rožnově p. R. 18. 2. 2006  Zapsa1: Radim Štekl   


