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Z A P I s

zjednóní konlerence Karlovarského svazu cyklistilE, konané dne 25. března 2012
v Chodově.

Seznam účastnftů j ednání:

pánové s oddílovou příslŇnosti - oddíly dle statistiley ČSC a KvSC k 31.]2. 20] 1:

Kytka Ašští bajkeři o.s.,
Ontko a Vokáč CK Team Bike Březová,
Klauko a Luxík Cykloteam Ostrov,
Fiala Profisport Cheb,
Kopal aNádvorník TJ Plamen Chodov,
Vitouch TJ Slávia K.Vary Cyklistika,

všichni delegáti předložili při prezentaci písemná pověření vysílajících klubů

Členové W KVSC a RK: Mareš, Kubík

hosté: Macán, Zadák

omluven: 0

neomluven: Bike ML, CK Koruna Pralines, CK s.N.E.T. Karlovy Vary, CK MCB Sokolov,
Cyklo Team Killi, Norespect Racing Team Kraslice, PSK Cyklo Cheb, Team
Cube - Wattsenglish.com, TJ Eska Cheb, Tri Cheb

Program konference:

1. zahájeni
2, volba komisí (mandátová, volební, náwhová)
3. schvalení volebního a jednacího řádu
4. zpráva o ěinnosti
5. zpávarevizni komise
6. diskuse, náwh kandidátu
7. zprávamandátové komise
8. volba ělenů vv kvsc arevizní komise
9. zpráva volební komise

l0. zpráva návrhové komise
11. usnesení
12. závér

1. Zahájení a přivítání delegátů

Předseda KvSC Jan Kytka přivítal delegáty a pověřil řízenim konference Pavla Mareše.

zudici konference oslovil delegáty a seznámil je s programem konference
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2, Volba komisí:

Váledem k tomu, že se nikdo nepřihlasil do jednotlivých komisí, přednesl řídící konference
vlastní náwh:

o Mandátová komise - Ontko, Vokáč, Fiala
o Volební komise - Luxík, Zadák, Klauko
o Návrhová komise - Ontko, Vokáč, Fiala (vzhledem k poětu úěastníků kumulována

s mandátovou komisí)
o ověřovatel zápisu - Mareš

K návrhu řídícího konference byla schválenáníže uvedené usnesení.

Usnesení č..l - konference schvaluje, aby hlasovtíní probíhalo veřejně.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se;O
Usnesení č.2 - konference schvaluje mandátovou komisi ve složení Ontko, Vokáč, Fiala.
Pro: 6 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. J - konference schvaluje návrhovou komisi ve složení Ontko, Vokáč, Fiala.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0
Usnesení č. y' - konference schvaluje volební komisi ve složení Luxík, Zadák, Klauko
Pro:6 Proti: 0 Zdrželse:0
Usnesení č.5 - konference jmenuje Pavla Mareše ověřovatelem zápisu.
Pro: 6 Proti:0 ZdtžeI se: 0

3. Schválení jednacího a volebního řádu

Řidici konference seznámil účastníky s volebním a jednacím řádem. Konference prijala tato
usnesení.

Usnesení č. ó- konference schvaluje jednací řád.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželse:0
Usnesení č. 7 - konference schvaluje volební řád s tím, že v souladu s čl. IV. odst. 17 bod 13

stanov KvSC jsou návrhy, usnesení a jiné materiély konference platné v případě, když se pro
ně vysloví vicenežpolovina zpřitomných delegátů s hlasem roáodným.
Pro:6 Proti: 0 Zdrželse:0
Usnesení ě 8 - konference ukládá novému qýkonnému výboru aktualizovat registraci
cyklistických klubů u KvSC s tím, že ptávo zúěastnit se konference napříště bude mít pouze 1

delegát s roáodným hlasem z každého klubu registrovaného u KvSC k datu 3l.t2.
předešlého roku. Všechny kluby zabývajíci se cyklistikou v působnosti Karlovarského kraje
mají právo na 1 delegáta s hlasem poradním.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0

4. Zpráva o činnosti W
Konference vzalana vědomí zprávl o činnosti v/konného výboru, kterou přednesl Jan Kytka.

5. Zpráva revizní komise.

Konference vzala na vědomí zptávu revizní komise o hospodaření v letech 2009 - 2010,
kterou přednesl Petr Ontko.
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6.
a

Diskuse.
Řidici konference dal prostor všem účastníkům k diskusi a k návrhům kandidátů pro
volby zásfupců do VV a RK.
V diskusi se přítomní všeobecně zabyvali způsobem ťtnancoviárú cyklistiky
v Karlovarském kraji, pořád.íním krajských závodi s ohledem na novelu licenčního řádu
ČSC a funkcí W KvSC při podpoře cyklistiky v Karlovarském kraji.
Na základě zmén v působení Krajského sdružení ČSTV, které doposud zajišťuje některé
služby pro KvSC (účetnictví, adresu sídla) bylo navrženo provedení změny sídla
organizace. Nové sídlo KvSC bylo umístěno do sídla Sportovního centra mládeže Cheb,
prodiskutována a schválena byla možnost případného ukončení smlouvy o součinnosti
s KS CSTV.
Konference byla informovrfuta o registraci cyklistického klubu A.M Bike no limits o.s.
Karlovy Vary u KvSC.
Peh Fial4 s ohledem na počet aktivních klubů v rámci KvSC navrhl změnu počtu členů
YY z dosavadních pěti na minimálně tři. Zména sídla a změna počtu členů VV bude
provedena formou zmény stanov, kterou Konference schválila a uložila její provedení
novému W.
Kandidáti na volbu zástupců do VV a RK KvSC nawžení během diskuse (Pefu Fiala -
Profi Sport Cheb, ZÁenék Kubík - TJ Plamen Chodov, Miloslav Luxík - Cykloteam
Ostrov, Karel Macán - TJ Plamen Chodov, Pavel Mareš -bez oddílové příslušnosti, Petr
Ontko - CK Team Bike Březová, Lubomír Vitouch - TJ Slávia K.Vary, Richard Zadák-
Cykloteam Ostrov) se představili a krátce se vyjádřili ke svému navrženi.
Následně byla diskuse ukončena.

7. Zpráva mandátové komise

Mandátová komise předložila svůj závěr o počtu přítomných. Z šestnácti registrovaných
klubů a oddílů je přítomno šest delegátů s hlasem rozhodujícím a deset klubů je neomluveno,
ztoho tři oddíly již prakticky nefungují, ale bylo nutné je podle stanov zaŤadit mezi platné
oddíly.

Mandátová komise uvádí, žepočet delegátů s hlasem roáodujícím je 6.

8. Volba členů W a RK

Usnesení č.9 - konference schvaluje revizrrí komisi ve složení Ontko, Zadák, Vitouch.
Pro: 6 Proti: 0 Zdůel se: 0
Usnesení č.10 - konference schvaluje výkonný výbor ve složení: Mareš, Fiala, Kubík, Macán,
Luxík
Pro: 6 Proti:0 Zdržel se:0

9. Zpráva volební komise

Nadpolovičním počtem hlasů
Macán, Mareš,

Nadpolovičním počtem hlasů
Zadék.

přítomných delegátů byli zvoleni do VV Fiala, Kubík, Luxík,

RK Ontko, Vitouch,pfftomných delegátů byli zvoleni do
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10, Zpráva návrhové komise

Nad rámec usnesení projednaných v rámci programu konference byla schválena tato usnesení.

Usnesení č.11 - konference ukládá novému ýkonnému výboru nejbližší době zvolit své
předsedy, a určit další poťebné funkce a pracovní skupiny, dáIe zpracovat plán činnosti,
převzít agendu a veškeré potřebné podklady od odstupujícího předsedy svazu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0

Usnesení č.12 - konference schvaluje změnu stanov:
o čl. I. bod 3 se mění takto: sídlo Karlovarského sv.Lzu cyklistiky, K Nemocnici 10, 350

02 Cheb,
o č1. IV. odst. 18, bod 4 se mění takto: sk]ádá se minimalně ze 3 ělenů: předsedy KvSC,

místopředsedy KvSC a min. 1 člena VV
Pro:6 Proti:0

11. Usnesení:

Zdržel se 0

Viz shora uvedená usnesení č.l - 12.

12. Závér

Ukončení a poděkování odstupujícímu
Konference byla ukončena v 17:30 hod.

výboru a všem účastníkům provedl Pavel Mareš.

V Chodově 25.3.2012

ověřil pave|
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