Zápis z valné hromady České asociace squashe konané
12.6.2009 v areálu ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 –
Strahov
Zahájení
V 17:00 předseda České asociace squashe (dále jen ČASQ) Ondřej Škorpil uvítal
přítomné a navrhl, aby prezenci na valné hromadě ověřila mandátová komise.
Přítomní na základě návrhů z pléna jednomyslně odsouhlasili
nominaci mandátové komise ve složení: Tomáš Forter, Antonín Hájek, Jaroslav
Sezemský.
17:07 hod – Sčítání hlasů
T. Fořter sdělil přítomným, že na VH se dostavilo 26 delegátů s celkem 139 hlasy,
dále 5 členů výkonného výboru, každý s 1 hlasem, tedy je přítomno celkem 144 z
celkových 158 hlasů.
VH je tedy k času svého zahájení usnášeníschopná nadpoloviční většinou
přítomných hlasů (73 hlasů) ve smyslu článku 7 odst. 3 Stanov ČASQ. Usnesení se
přijímá dle článku 7 odst. 3 Stanov ČASQ prostou většinou hlasů (73 hlasů)
přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
17:15 hod - Volba mandátové komise
Na návrh předsedy ČASQ přistoupeno k hlasování o potvrzení mandátové komise ve
složení Tomáš Fořter, Antonín Hájek, Jaroslav Sezemský.
Kvórum: 144 Pro – 144 Proti – 0 Zdrželo se – 0
VH potvrdila mandátovou komisi ve složení: Tomáš Fořter, Antonín Hájek, Jaroslav
Sezemský.
Nominovaní členové mandátové komise přistoupili ke kontrole přítomných delegátů a
hlasů podle delegačenek a plných mocí a seznamu kolektivních členů ČASQ.
17:25 hod – Volba pracovního představenstva
VH navrhla, aby do pracovního předsednictví byli zvoleni Michal Voplakal, Ondřej
Škorpil a Kamil Schvarcz.
Kvórum: 144 Pro – 144 Proti – 0 Zdrželo se – 0
VH zvolila pracovní předsednictví ve složení Michal Voplakal, Ondřej Škorpil, Kamil
Schvarcz. Po poradě pracovního předsednictva se dalšího řízení VH ujal Ondřej
Škorpil, zapisovatelem byl zvolen Kamil Schvarcz.

17:30 hod – Schvalování jednacího řádu
Ondřej Škorpil prezentoval návrh jednacího řádu a navrhl, aby VH ČASQ schválila
jednací řád ve znění, jak bylo předloženo přítomným delegátům.
Kvórum: 144, Pro – 144, Proti – 0, Zdrželo se - 0
17:32 hod. – Schválení programu VH
Ondřej Škorpil prezentoval návrh programu VH a navrhl, aby VH ČASQ schválila
program ve znění, jak bylo předloženo přítomným delegátům.
Podané pozměňovací návrhy:
Radim Švec navrhnul, aby do programu VH bylo doplněno „Vyslovení důvěry
současnému VV“, v programu za bodem „schválení programu VH“.
17:40 hod – schvalování pozměňovacího návrhu R. Švece
Kvórum: 144, Pro – 73, Proti – 67, Zdrželo se – 4
Do programu byl zařazen bod „Vyslovení důvěry současnému VV“ v programu za
schválení programu VH.
Ondřej Škorpil v závislosti na novém bodu programu požaduje doplnění programu o
„volbu volební komise“ v programu za vyslovení důvěry současnému VV.
17:45 hod – schvalování pozměňovacího návrhu O. Škorpila
Kvórum: 144, Pro – 110, Proti – 0, Zdrželo se – 34
Do programu byl zařazen bod „Volba volební komise“ v programu za vyslovení
důvěry současnému VV.
O. Škorpil následně vyzval VH ke schválení programu jako celku.
17:48 hod – schvalování programu jako celku
Kvórum: 144, Pro – 139, Proti – 3, Zdrželo se - 2
Byl schválen program VH ČASQ v následujícím znění:
•

Prezence

•

Zahájení

•

Volba mandátové komise

•

Volba pracovního předsednictva

•

Schválení jednacího řádu

•

Schválení programu

•

Vyslovení důvěry současnému VV

•

Volba volební komise

•

Zpráva o hospodaření a rámcový rozpočet ČASQ

•

Zpráva o činnosti ČASQ (včetně zpráv za soutěže, mládež, metodiku a
reprezentaci)

•

Zpráva revizora ČASQ

•

Různé

•

Schválení klíče pro zastupování kolektivních členů na následující VH

•

Schválení systému přenosnosti hlasů na následující VH

•

Diskuse

•

Ukončení

17:52 hod – Vyslovení důvěry současnému VV
O. Škorpil vyzval přítomné k hlasování o vyslovení důvěry současnému VV ve znění:
„Jste pro vyslovení důvěry současnému VV ČASQ“.
Kvórum: 144, Pro – 68, Proti – 75, Zdrželo se – 1
VH vyslovila nedůvěru současnému VV ČASQ.
18:05 hod. – Volba Volební komise
VH navrhla do volební komise p. Doubravu, p. Jana Rolla a p. Mutinu.
Kvórum: 144, Pro – 144, Proti – 0, Zdrželo se – 0
VH zvolila Volební komisi ve složení: Doubrava, J. Roll, Mutina
18:10 hod. – Zpráva předsedy ČASQ
O. Škorpil přednesl zprávu předsedy ČASQ o činnosti ČASQ od poslední VH, ve
které zahrnul i zprávy za sekce soutěží, metodiky, hospodaření a juniorů a vyzval
plénum k diskuzi.
18:20 hod. – schvalování zprávy předsedy ČASQ
Kvórum: 144, Pro – 142, Proti – 0, Zdrželo se – 2
VH přijala zprávu předsedy ČASQ v plném znění.
18:40 hod. – úkoly pro VV vyplývající ze zprávy předsedy
VH ukládá VV k přepracování STP se zapracováním všech připomínek členů ČASQ
do začátku nové sezóny.

Kvórum: 144, Pro – 144, Proti – 0, Zdrželo se – 0
VH vyzývá všechny kluby k zaplacení všech závazků ke dni 24.6.2009. Při
nezaplacení závazků VH uděluje mandát VV k vyloučení všech členů ze soutěží.
Kvórum: 144, Pro – 136, Proti – 0, Zdrželo se – 8
18:40 hod. – Zpráva revizora
p. Sezemský přednesl zprávu revizora ČASQ.
Kvórum: 144, Pro – 142, Proti – 0, Zdrželo se – 2
VH přijala zprávu revizora
18:45 hod. – Různé
VH navrhnul schválit následující body do programu v pořadí:
1. Vystoupení kapitána representace – navrhovatel J. Čech
Kvórum: 144, Pro – 144, Proti – 0, Zdrželo se - 0
2. Odvolání VV – navrhovatel R. Švec
Kvórum: 144, Pro – 75, Proti – 67, Zdrželo se - 2
3. V případě odvolání VV volby nového VV – navrhovatel R. Švec
Kvórum: 144, Pro – 77, Proti – 18, Zdrželo se - 49
4. Vystoupení Michala Voplakala – navrhovatel M. Voplakal
Kvórum: 144, Pro – 144, Proti – 0, Zdrželo se – 0
Všechny body různého byly schváleny.
18:50 hod. – Vystoupení kapitána representace J. Čecha
VH zavazuje na podnět p. Rolla VV k posouzení účasti mužů na MS v Dánsku.
Kvórum: 144, Pro – 144, Proti – 0, Zdrželo se – 0

19:12 hod. – hlasování o odvolání VV
O. Škorpil vyzval VH k hlasování o odvolání stávajícího VV jako celku.
Kvórum: 144, Pro – 75, Proti – 67, Zdrželo se – 2

19:20 hod. – zasedání volební komise
19:20 hod. – přestávka

19:35 hod. – nové kvórum

Mandátová komise sčítala hlasy po příchodu z přestávky a uvedla aktuální kvórum
144 hlasů.
19:35 hod. – návrh volebního řádu
J. Roll přednesl za volební komisi návrh volebního řádu

19:40 hod. – schválení volebního řádu
Kvórum: 144, Pro – 144, Proti – 0, Zdrželo se - 0
VH schválila volební řád.
Návrh kandidátů na uvolněná místa ve VV bude ukončen v 19:50 hod.
19:45 hod. – Návrh klíče pro zastupování na příští VH
Kvórum: 144, Pro – 144, Proti – 0, Zdrželo se - 0
19:55 hod. – podnět p. Rolla
VH na podnět P. Rolla ukládá VV k vypracování nového klíče pro udělování hlasů
minimálně dva měsíce před následující VH.
Kvórum: 144, Pro – 144, Proti – 0, Zdrželo se – 0
20:02 hod. – zrušení přenosností hlasů mimo členů klubu
P. Roll navrhnul zrušení přenosností hlasů na VH mimo členů klubu.
Kvórum: 144, Pro – 23, Proti – 92, Zdrželo se - 29
20:04 hod. – Schválení přenositelností hlasů dle návrhu předsednictva VH
Kvórum: 144, Pro – 119, Proti – 12, Zdrželo se – 13
20:05 hod. – Diskuze
20:20 hod. – Představení kandidátů na uvolněná místa VV
Předseda: O. Škorpil, M. Valenta
Členové VV: Schvarcz, Voplakal, Čech, Steiner, Rohun, Sodomka, Sládeček, Švec
21:20 hod – začátek hlasování

21:35 hod. – ukončení odevzdávání hlasů
22:00 hod. – výsledky voleb
Mandátová komise po sečtení hlasů informovala VH o výsledku voleb:
Kvórum: 144 hlasů
Škorpil – 69 hlasů
Valenta – 75 hlasů
Schvarcz – 72 hlasů
Voplakal – 69 hlasů
Steiner – 67 hlasů
Čech – 69 hlasů
Rohun – 72 hlasů
Sodomka – 77 hlasů
Sládeček – 75 hlasů
Švec – 75 hlasů
V prvním kole byl na místo předsedy VV zvolen M. Valenta.
V prvním kole byli zvoleni členové VV: Sodomka, Sládeček, Švec.
Do druhého kola voleb odmítli kandidaturu: Schvarcz, Voplakal, Čech, Steiner.
VH upustila od druhého kola voleb a dala mandát VV kooptovat dalšího člena VV
v co nejkratším možném termínu.
22:10 hod. – odstoupení revizora
p. Sezemský odstoupil z pozice revizora ČASQ a za svého nástupce navrhnul M.
Voplakala.
M. Voplakal nabídku s díky přijal.
22:10 hod. – odchod p. Dubce a p. Uhlíře
Mandátová komise zveřejnila nové kvórum: 138 hlasů
22:12 hod. – volba nového revizora ČASQ
Kvórum: 138, Pro – 138, Proti – 0, Zdrželo se - 0
22:15 hod. – poděkování T. Fořterovi

VH ústy Jany Kosinkové poděkovala T. Fořterovi za jeho činnost ve prospěch ČASQ.
Pan Fruhvirt navrhl, aby VH schválila odměnu pro T. Fořtera za předešlou činnost ve
výši 40000 Kč vázanou na předání agendy sekretariátu ČASQ.
Kvórum: 138, Pro – 138, Proti – 0, Zdrželo se - 0
22:20 hod. – ukončení VH
Zapsal: Kamil Schvarcz

Předseda VH: Ondřej Škorpil

Kontroloval: Michal Voplakal
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