PRAŽSKÝ SVAZ KARATE
Předseda Karel Kesl 8thDan, Rodopská 3150, 143 00 Praha 12
tel.: +420 777 940 769 e-mail: sk-kesl-ryu@seznam.cz

Zápis z volební valné hromady PSKe 2015 ze dne 26. 2. 2016
Praha
Přítomni:
Předseda PSKe a TMK: p. Karel Kesl
předseda STK: p. Jan Bartoš
hospodář: Ing. Filip Miler
Předseda revizní komise: Ing. Hanka Vašíčková
Ostatní delegáti oddílů PSke dle prezenční listiny
Jednání vedl: p. Karel Kesl
Volební valná hromada Pražského svazu karate byla včas oznámena všem členům Pražského svazu karate
prostřednictvím elektronické pošty a webových stránek PSKe. Jednání bylo zahájeno dle programu
v 18:00hod. Přítomné přivítal předseda Pražského svazu p. Karel Kesl a zahájil jednání. Seznámil přítomné s
návrhem programu volební valné hromady (dále jen VH). Přítomní delegáti neměli k programu připomínek
a tak byl program VH jednomyslně schválen.
Program Valné hromady PSKe 2015
1) Zahájení, doplnění a schválení programu VH
2) Volba mandátové a návrhové komise
3) Zpráva mandátové komise
4) Zprávy předsedy, STK, hospodáře a KR
5) Volba volební komise
6) Volba předsedy PSKe, místopředsedy PSKe, hospodáře PSKe a kontrolní komise
7) Návrh rozpočtu na rok 2016,
8) Soutěžní kalendář na rok 2016
9) Změna stanov ve smyslu změny názvu PSKe.
10) Přijetí nových členů do PSKe
11) Diskuse k jednotlivým bodům
12) Usnesení z VH
13) Závěr

ad 1. Zahájení, doplnění a schválení programu VH
Původní program uvedený v pozvánkách byl schválen.
Jednomyslně schváleno.

ad 2. Volba mandátové komise
Mandátová komise byla pro jednání navržena jednočlenná. Navržen byl Mgr. Jakub Tesárek z klubu Karate
Tesy Shotokan.
Jednomyslně schváleno.

ad 3. Zpráva mandátové komise:
Mgr. Jakub Tesárek konstatoval, že na VH je přítomno 21 delegátů (kluby) s hlasem rozhodujícím.
Dle platných stanov PSKe je VH usnášení schopná.

ad 4. Zpráva předsedy PSKe a TMK:
Zprávu přednesl předseda svazu p. Karel Kesl viz. příloha.
VH vzala na vědomí bez připomínek

Zpráva STK PSKe a KR PSKe:
Zprávu přednesl předseda STK p. Jan Baroš viz. příloha.
VH vzala na vědomí bez připomínek

Zpráva o hospodaření svazu:
Zprávu přednesl hospodář svazu Ing. Filip Miler viz. příloha.
VH vzala na vědomí bez připomínek
Zpráva kontrolní komise:
Zprávu za kontrolní komisi přednesla Ing. Hanka Vašíčková viz. příloha.
VH vzala na vědomí bez připomínek

ad 5. Volba volební komise:
Volební komise byla navržena jednočlenná. Navržen byl Mgr. Vojtěch Tesárek z klubu KARATE TESY
Shotokan.
Hlasování: 21 pro - 0 proti - 0 se zdržel. Mgr. Vojtěch Tesárek se této funkce na VH ujal.
Mgr. Jakub Tesárek konstatoval, že na VH přibyli tři členové s hlasem rozhodujícím, přítomno je tedy 24
delegátů (kluby) s hlasem rozhodujícím.

ad 6. Volba předsedy PSKe, místopředsedy PSKe, hospodáře PSKe a kontrolní komise:
-

Stávající vedení odstupuje ze svých funkcí
VH jednomyslně schválila volby anblok, tedy všechny členy VV PSKe najednou.
Je navrženo nové vedení ve složení:
Předseda PSKe (TMK) - p. Karel Kesl
Předseda STK a KR - p. Jan Bartoš
Hospodář svazu - Ing Filip Miler

Navržené kandidáty VH bez připomínek zvolila pro další volební období.
Hlasování: 21 pro – 0 proti – 3 se zdrželo

ad 7. Volba předsedy kontrolní komise:
Předseda Kontrolní komise - Ing. Hanka Vašíčková
Navrženou kandidátku VH bez připomínek zvolila pro další volební období.
Hlasování: 23 pro – 0 proti – 1 se zdrželo

ad 8. Návrh rozpočtu na rok 2016:
Navržený rozpočet VH bez připomínek schválila.
Hlasování: 24 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

ad 9. Soutěžní kalendář PSKe na rok 2016:
VH vzala na vědomí bez připomínek

ad 10. Předseda PSKe p.Karel Kesl přednesl návrh na změnu stanov PSKe:
Hlasování: 24 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

ad 11. Přijetí nových členů do PSKe:
K11
Hlasování: 23 pro – 0 proti – 1 se zdrželo
Karate Černošice
Hlasování: 24 pro – 0 proti – 0 se zdrželo
HPZ Karate
Hlasování: 23 pro – 0 proti – 1 se zdrželo

ad 12. Diskuse-různé:
- Předseda PSKe p. Karel Kesl předal dárkové koše od vedení ČUBU nejaktivnějším funkcionářům PSKe za
uplynulé období to: Ing. Filipovi Milerovi, Ing. Hance Vašíčkové, p. Martinu Brejchovi a Janu Juklovi.
Nejlepšímu rozhodčímu PSKe p. Josefu Pekarovičovi bude předán na Přeboru Prahy 2016.
- Člen komise rozhodčích ČSKe Mgr. Jakub Tesárek oslovil všechny přítomné a upozornil na možnost
zúčastnit se školení rozhodčích ČSKe a posílit rozhodcovskou základnu.
- p. Bartoš jako předseda STK PSKe se dotázal na soutěžní losovací program ČSKe. Předseda p. Kesl tuto
záležitost projedná s vedením ČSKe.
- Na všechny zástupce klubů PSKe bylo apelováno, aby i nadále všestranně zvyšovali dobré jméno PSKe a
to i ve smyslu plnění si svých povinností a snahou zabezpečit co největší účast na soutěžích ČSKe i PSKe
pražských závodníků.

ad 13. Usnesení z VH:
VH vzala na vědomí zprávy o činnosti předsedy PSKe, STK a hospodáře
VH zvolila předsedu, členy VV PSKe a předsedu kontrolní komise pro další volební období
VH schválila rozpočet na rok 2016
VH schválila soutěžní kalendář PSKe na rok 2016
VH schválila změnu stanov PSKe a pověřila předsedu PSKe p. Karla Kesla o jejich zaregistrování.
VH schválila přijetí nových členů do PSKe.
VH schválila bez připomínek - Hlasování: 24 pro – 0 proti – 0 se zdrželo

ad 14. Závěr
Valná hromada byla ukončena cca ve 20:00 hod.
Zápis provedl: Hana Vašíčková, zkontroloval předseda PSKe p. Karel Kesl

