
USNESENÍ  
Valné hromady ČSS, z.s. – Královéhradeckého krajského sdružení ČSS 

 
Konané dne:  18. 2. 2017 
Místo konání:  střelnice SSK Třebeš, V Mlejnku 592/2, Hradec Králové 
 

1. Valná hromada ČSS, z.s. – Královéhradeckého KS schvaluje: 
a. Zprávy za období od poslední VH ČSS, z.s. – Královéhradeckého KS ČSS: 

 o činnosti výboru (viz. příloha) 

 o práci na úseku rozhodčích (viz. příloha) 

 o práci s mládeží (viz. příloha) 

 kontrolní komise (viz. příloha) 
b. Zprávu o hospodaření ČSS, z.s. – Královéhradeckého KS ČSS za období od poslední VH 

(viz. příloha) 
c. Záměr využití finančních prostředků ČSS, z.s. – Královéhradeckého KS ČSS na 

následující období (viz.  příloha - rozvaha) 
d. Plán činnosti ČSS, z.s. – Královéhradeckého KS ČSS na následující období 
e. Návrh na úpravu Stanov ČSS, z.s. vypracovaný výborem KS ze dne 8. 11. 2016 a 

předložený spolu s vysvětlujícím dopisem VV ČSS a dosavadní postup výboru KS při 
jednáních s příslušnými orgány ČSS v souvislosti s řešením právního postavení SSK, 
z.s. v rámci ČSS, z.s. (viz. příloha) 

f. Návrh Prezídiu a VV ČSS, z.s. vytvořit pracovní komisi složenou ze zástupců VV ČSS, 
SSK rezortů ministerstev vnitra a obrany a SSK, z.s. registrovaných v ČSS, z.s., 
případně nezávislého právního poradce, za účelem vytvoření návrhu nových Stanov 
ČSS, s cílem odstranění formálních a věcných nedostatků stávajících Stanov, pro Sjezd 
delegátů ČSS, z.s. a navrhuje za členy této komise p. Macháta (Kometa Brno) a 
p. Kračmara (SSK HK Třebeš). 

g. Návrh kandidátů do orgánů a komisí ČSS, z.s.: 

 prezídium: Jančík 

 komise rozhodčích: Kalinová, Rybář 

 broková komise: Rybář, Ploc Kamil 

 SMK: Ledvinka, Luštický 

 STK: Frýda 

 KŘR: Jančík. 
 

2. Valná hromada ČSS, z.s. – Královéhradeckého KS ČSS ukládá: 
a. výboru KS: 

 vyhodnotit připomínky a podněty vzešlé z diskuze na VH a přijmout příslušná 
opatření 

       zodpovídá: předseda KS a členové výboru 
       termín: 31.3.2017 a průběžně 

 zveřejňovat bez zbytečné prodlevy všechny zápisy a usnesení z jednání 
výboru KS na webových stránkách KS 

       zodpovídá: předseda a místopředseda KS 
       termín: průběžně 
 

b. delegátům za ČSS, z.s. - Královéhradecké KS na Sjezd delegátů ČSS, z.s.  

 zastupovat Královéhradecké KS a aktivně vystupovat na jednání Sjezdu 
v duchu usnesení a přijatých závěrů této Valné hromady, včetně předložení 
návrhu na úpravu Stanov ČSS, z.s. (viz bod  „1e“ tohoto usnesení), pokud tak 
neučiní příslušné orgány ČSS, z.s.; 



c. předsedovi a místopředsedovi ČSS, z.s. - Královéhradeckého KS ČSS: 

 zpracovat připomínky a podněty vzešlé z diskuze VH Královéhradeckého KS 
adresované nadřízeným orgánům ČSS a předložit je písemně příslušným 
orgánům s požadavkem na písemnou odpověď. 

       zodpovídá: předseda a místopředseda KS 
       termín: 28. 2. 2017 
 

 předložit písemně Prezídiu a Výkonnému výboru ČSS, z.s. návrh na zřízení 
pracovní komise dle bodu „1f“ tohoto usnesení a návrh kandidátů do orgánů 
a komisí ČSS, z.s. dle bodu „1j“ tohoto usnesení. 

       zodpovídá: předseda a místopředseda KS 
       termín: 28. 2. 2017 
 

3. Valná hromada ČSS, z.s. – Královéhradeckého KS ČSS volí (viz. zápis volební komise): 
a. výbor ČSS, z.s. – Královéhradeckého KS ve složení: 

 předseda: Frýda, 

 místopředseda: Kračmar, 

 členové: Ploc Jan, Ledvinka, Kalinová, Krtička, Vrabec; 
b. kontrolní komisi ČSS, z.s. – Královéhradeckého KS ve složení: Rybář, Polák, Varga; 
c. delegáty na sjezd delegátů ČSS, z.s.: Frýda, Kračmar, Rybář, Vognar, Jančík 

(náhradníci: Kalinová, Ploc J.) 
 
Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 16 delegátů 
Proti hlasovalo    0 delegátů 
Hlasování se zdrželo   0 delegátů 
 
Zapsal: Jan Rybář 
Ověřil: Jaroslav Frýda 


