
Valná hromada BESKYD BIKE   27. 12. 2007 
 
Z celkového počtu 18 členů se dostavilo 15 členů, tudíž byla Valná hromada usnášení schopná. 
 
1. Přednesení a schválení programu valné hromady: 
 
Program Valné hromady (dále jen VH) byl přednesen hospodářem Vladislavem Křenkem a VH schválen. 
 
Program Valné hromady Beskyd Bike (dále jen BB) konané dne 27.12. 2007  
 
1. přednesení a schválení programu valné hromady - schváleno 
2. zpráva o činnosti klubu za uplynulé období  
3. zpráva o hospodaření klubu za uplynulé období  
4. zpráva o vzniku nového OS 
5. diskuze 
6. volba výkonného výboru  
7. členské příspěvky  
8. partneři, sponzoři a sponzorské dary pro následující sezónu 
9. výroba klubových dresů 
10. přijetí plánu činnosti pro následující období 
11. diskuze 
12. návrh na usnesení 
 
 
2. Zpráva o činnosti klubu za uplynulé období: 
 
Zpráva o činnosti klubu za uplynulé období byla přednesena Vítězslavem Vránou. 
 
3. Zpráva o hospodaření klubu za uplynulé období: 
 
Zpráva o hospodaření klubu byla přednesena hospodářem Vladislavem Křenkem a nebylo k ní připomínek. 
 
4. Zpráva o vzniku nového OS: 
 
Zdeněk Galda  přednesl zprávu o vzniku nového sdružení ve Vsetíně - Godzila Bike a tímto oznámili spolu s Petrem 
Šipulou zrušení členství v BB, s tím, že s BB hodlají nadále spolupracovat. 
 
Předseda klubu Vítězslav Vrána dále přečetl dopis jednatele klubu Viktora Bolka,  který se VH nemohl zúčastnit 
díky lyžování na rakouském ledovci a který v tomto dopise rezignoval na svou funkci jednatele BB. (dopis bude 
přiložen k zápisu).   
 
Dále V.Vrána citoval informaci o nově vznikajícím sdružení - Superior Riders, která se objevila v diskuzi na našem 
webu.   
 
5. Diskuze: 
 
Na základě bodu 4. jsme se dohodli na podmínkách souběžného hostování našich členů v jiných klubech (bez 
podpory - podpora pouze při našich akcích (24h Bystřička apod. )).   
 
6. Volba výkonného výboru: 
 
VH zvolila výkonný výbor v tomto složení: 
 
- předseda - Vítězslav Vrána 
- jednatel - Tomáš Třetina 
- hospodář - Vladislav Křenek 
- člen - Zdeněk Kohoutek 
- člen - Radim Štekl  
 
 
 



 
7. Členské příspěvky: 
  
Byly projednány podmínky pro nástup nových členů. 
Schválen členský příspěvek ve výši 1000,- Kč splatný do 31.1.2008. 
Bylo projednáno a schváleno vystoupení členů z BESKYD BIKE: Pokud nezaplatí člen BESKYD BIKE členský 
příspěvek v termínu, který byl schválen VH (31.1.2008), bude to bráno jako ukončení členství v BESKYD BIKE. 
Po této době schvaluje nástup člena opět výkonný výbor viz. naše stanovy.  
 
8. Partneři, sponzoři a sponzorské dary pro následující sezónu:  
 
VH byly projednány aktivity k udržení stávajících partnerů a sponzorů. 
VH byl projednán plán pro získání nových  partnerů a sponzorů pro rok 2008.  
 
9. Výroba klubových dresů 
 
Projednáno objednávání týmového oblečení u firmy Lawi. 
Schváleno grafické zpracování designu dresu pro rok 2008, dále pořešena změna materiálu. 
Schváleno grafické zpracování designu kalhot pro rok 2008. 
 
10. Přijetí plánu činnosti pro následující období: 
 
- účast na závodech zařazených v seriálu Kolo pro život 
- účast juniorů v poháru SME Cup 
- účast na dalších cyklistických závodech v ČR 
- předseda V.Vrána poukázal na důležitost pořádání závodu Galaxy Petyša Tour  
- trénink a příprava našich juniorů 
- propagace klubu na webu a v médiích 
- příprava soustředění ve Velkém Mederu (SK) v březnu a akce Jeseníky v červnu 
- absolvování atraktivních závodů: Šela, Prachatice, Znovín, Silesia, Dubnica, Petyša, Karolinka, Odry 
- jako vrchol sezóny naplánován závod „24 hodin na horském kole Bystřička“ kde hodláme postavíme dva 3 členné 
týmy a 2-3 jednotlivce.  
 
11. Diskuze:  
 
V diskuzi VH projednala předběžné výdaje pro rok 2008 
 
12. Návrh na usnesení: 
 
VH byla s návrhem na usnesení seznámena a schválila jej.  
 
 
Přítomni: Radim Štekl, Vítězslav Vrána, Vladislav Křenek, Petr Šipula, Jakub Slovák, Štěpán Ritter, Pavel 
Bartošek, Zdeněk Kohoutek, Zdeněk Galda, Ondřej Mizera, Tomáš Třetina, Michal Konvičný, Lada Fojtášková, 
Jakub Stebel, Marek Fojtášek, Robert Malina.  
 
Ve Valašské Bystřici  27. 12. 2007  Zapsal: Radim Štekl   


