
Z Á P I S   Z  M I M O Ř Á D N É  V A L N É   H R O M A D Y
atletického clubu AC  olovan Libbeeei  .s.s

 

Datum a místo konání: 18s10s2019 od 19:00 hods v caváeně Teea.y C afké
Svolavatel: Výconný výboe AC  olovan Libbeeei .s.s
Přítomno: vib.s pee.enční lib.tna a .peáva mandátovké comib.e

Program :
1) Zahájení a .ihválení peogeamu 
2) Náveh na .výšení clubovýih pří.pěvců od eocu 2020 peo categoeibe od .taešího 

žaitva a výše – před.eda clubu Mges Vít Zácouicý
3) Dib.cu.e 
4) Hla.ování 
5) Závěe 

Průběh jednání:
1) Zahájení a .ihválení peogeamu  náveh a volba peaiovníih comib.í 

V.hledem c tomu  že v době .ahájení nebyla přítomna nadpolovibční většibna delegátů  bylo 
podle otanov clubu od.tsIII čls4 .ahájení VH po.unuto na 19:30 hods . tím  že VH je 
u.nášení.ihopná v počtu přítomnýihs
Před.eda clubu Mges Vít Zácouicý přibvítal přítomnkés  
Mandátová comib.e navežena ve .ložení: Lenca Landová  Feantšec Páey.
Ověřovatel .ápib.u: Pete Jeřábec
Peogeam a .ložení comib.í .ihváleno aclamaií  opticou většibnous

2) Náveh na .výšení člen.cýih pří.pěvců od eocu 2020
Před.eda clubu Mges Vít Zácouicý předne.l náveh na .výšení pří.pěvců členů atletického 
clubu AC  olovan Libbeeei peo categoeibe actvníih .ávodníců od .taešího žaitva a výše na 
čá.tcu 3 000 - Kč .a calendářní eocs 

3) Dib.cu.e
Mges Vít Zácouicý vy.větlibl důvody peo .výšení člen.cýih pří.pěvců a .e.námibl přítomnké 
. návehem na .výšení odměn .ávodnícům v podobě vyššího bodnkého a odměn .a medaible a 
finálová umí.tění na Mib.teov.tví ČR.s 
Feantšec Páey. v.ne.l dota. na výšib člen.cýih pří.pěvců peo ne.ávodíií členy  eo.hodčí a 
důihodies Výše člen.cýih pří.pěvců peo tyto a další .cupibny .e neměnís
Pete Jeřábec  Tomáš Zapadlo a Maeec Povýšibl poděcovalib .ávodnícům .a jejibih výcony v Is a 
IIs náeodní lib.es

4) Hla.ování o .výšení člen.cýih pří.pěvců 
Hla.ování o návehu na .výšení člen.cýih pří.pěvců bylo peovedeno aclamaiís
Náveh byl .ihválen jednomy.lně  nibcdo nebyl peot  nibcdo .e ne.dežels

5) Závěe 
Mges Vít Zácouicý poděcoval přítomným .a úča.t na mibmořádnké valnké heomadě ib .a podíl 
na čibnno.t clubu v uplynulké .e.óně 2019s



Zap.al: Feantšec Páey.  18s10s2019

Zápib. ověřibl: Pete Jeřábec   18s10s2019

oihválibl: Mges Vít Zácouicý – před.eda AC  olovan Libbeeei  
.s.s


