
Valná hromada BESKYD BIKE   28. 1. 2012 
 

Z celkového počtu  8 členů se dostavilo 6 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 28. 1. 2012 
 

1. přednesení a schválení programu valné hromady 
2. zpráva o činnosti klubu za uplynulé období 
3. volba výkonného výboru 
4. přijetí nových členů 
5. partneři, sponzoři a sponzorské dary pro následující sezónu 
6. členské příspěvky 
7. výroba klubových dresů 
8. jarní soustředění 
9. Galaxy Petyša Tour 2012 
10. diskuze 
11. návrh na usnesení 

 
2. Zpráva o činnosti klubu za uplynulé období 
 

- Zprávu o činnosti klubu přednesl předseda klubu Vítězslav Vrána  

 
3. Volba výkonného výboru 
 

VH zvolila výkonný výbor v tomto složení: 

 

- předseda - Vítězslav Vrána 

- jednatel - Tomáš Třetina 

- hospodář - Vladislav Křenek 

- člen výboru - Zdeněk Kohoutek 

- člen výboru - Ondřej Mizera 
 

4. Přijetí nových členů 
 

- Do klubu byli přijati tito členové: Roman Janča, Zdeněk Trčka, Petr Uhlíř, Rudolf Pernica, Marek Fojtášek 
 

5. Partneři, sponzoři a sponzorské dary pro následující sezónu 
 

- Byly projednány aktivity k udržení stávajících partnerů a sponzorů. 

- Byl projednán plán pro získání nových partnerů a sponzorů pro rok 2012. 
 

6. Členské příspěvky 
 

- Schválen členský příspěvek ve výši 1000,- Kč. 

- Členové 16-18 let - 500,- Kč. 

- Členové do 15 let - bez příspěvku. 

- Splatnost členského příspěvku byla stanovena na datum 15. 2. 2012. 
- Projednáno a schváleno ukončení členství při nezaplacení členského příspěvku v době splatnosti. 
 

 
 

 

 

 

 



7. Výroba klubových dresů 

 
- Projednáno objednávání týmového oblečení u firmy Lawi. 
- Design dresů do 29 .2. 2012 
- Objednávka dresů do 29. 2. 2012  u Vítě Vrány spolu se zaplacením zálohy 50%. 
- Výroba minidresů 
- Výroba dresů dětské velikosti 
 

8. Jarní soustředění 
 

- Termín 24. 3. - 31.3. 2012 (odjezd  24. 3. dopoledne 6.00 hod., příjezd 31.4. 2012 odpoledne) 
- Zájemci o soustředění zaplatí  zálohu 1000 Kč do 29. 2. 2012 (zálohy vybírá T.Třetina) 
- V případě neúčasti se tato záloha nevrací. 
- Schválen příspěvek na soustředění ve Velkém Mederu z klubové pokladny. 500 Kč/člen + cesta zvlášť 
- zájemci (V. Vrána, Š. Ritter, T. Třetina, R. Janča, O. Mizera, P. Uhlíř ) 
- příspěvek na dopravu na soustředění pro členy, kteří se zúčastní celého soustředění 
 

9. Galaxy Petyša Tour 2012 
 

- Projednáno podílení se na organizaci závodu (značení trati, stavění stanů, asistence na trati, apod.). 

 
10. Diskuze  

 

- V diskuzi VH projednala předběžné výdaje pro rok 2012. 
- V diskuzi byl dále projednán plán činnosti klubu pro rok 2012. 
- Schválen příspěvek 500 Kč na člena s podmínkou absolvování min. 5 závodů za rok 2012, včetně reportáže. 
- Naplánována akce Jeseníky. 
 

11. Návrh na usnesení 

 

- VH byla s návrhem na usnesení seznámena a schválila jej.  

 
 

Přítomni: Vítězslav Vrána, Vladislav Křenek, Zdeněk Kohoutek, Ondřej Mizera,  

Tomáš Třetina, Lada Fojtášková, Marek Fojtášek, Roman Janča, Ruda Pernica, Zdeněk Trčka, Petr Uhlíř 

 
V Rožnově pod Radhoštěm 28. 1. 2012 
 
 
Zapsal: Tomáš Třetina   
 


