
Sdružení sportovních klubů Litvínov, z. s. 
 

Zápis z jednání valné hromady 
 
Název sdružení:    Sdružení sportovních klubů Litvínov, z. s. 
Sídlo sdružení:    Jiráskova 413, 436 01 Litvínov 
Identifikační číslo:              44223285 
Zapsána:    Krajský soud v Ústí nad Labem – spolkový rejstřík 
Spisová značka:    L 1783    
Místo konání valné hromady:   Klubovna Sportovní hala u Koldomu, Podkrušnohorská 2049,  

436 01 Litvínov  
Datum konání valné hromady:   čtvrtek 21. 03. 2019 
Hodina konání valné hromady:  17 

00
 hod. 

Předseda valné hromady:   Ing. Marek Tomčík, nar. 29. 07.1973 
     Předseda představenstva SSK 
Zapisovatel:     Lenka Dvořáková, nar. 02. 12. 1965 
     místopředseda SSK 
 
1/ Zahájení jednání 
Svolavatel valné hromady Ing. Marek Tomčík, předseda představenstva Sdružení sportovních klubů Litvínov, z. s. 
se ujal řízení valné hromady a zahájil ji v 17,08 hod a přivítal hosty – pana Karla Rosenbauma – 2. místostarostu 
města Litvínov a Václava Beránka, člena představenstva SSK. Pozvaní hosté – Ing. Miroslav Otcovský – jednatel 
společnosti SPORTaS, s.r.o. a Vladimír Papranec  předseda SPORTMOSTu se z pracovních důvodů omluvili. 
 
2/ Zjištění přítomných 
Ing. Marek Tomčík jako osoba oprávněná řídit valnou hromadu konstatoval, že v souladu s prezenční listinou je 
jednání valné hromady přítomno celkem 22 členů z celkových 24 členů. Všichni zúčastnění připojili své podpisy 
na prezenční listinu, která je přílohou tohoto zápisu.  

 
3/ Projednání a schválení programu jednání valné hromady 
Předseda valné hromady přistoupil k projednání a schválení programu jednání. Program byl předložen ke 
schválení VH v tomto znění  
 

1. Zahájení, 
2. Schválení programu, jednacího řádu, pracovního předsednictva, mandátové, návrhové komise, 

ověřovatele a zapisovatele zápisu, 
3. Zpráva o činnosti představenstva SSK, 
4. Zpráva o hospodaření SSK v roce 2018, 
5. Zpráva Kontrolní komise 
5.1 Představení nového člena ZKO Litvínov-266 
6. Projednání rozpočtu SSK pro rok 2019, účetní závěrky a zprávy kontrolní komise za rok 2019 
7. Rozdělení finančních prostředků klubům pro rok 2019, 
8. Různé, 
9. Diskuse, 
10. Schválení závěrů valné hromady  

(Rozpočtu SSK pro rok 2019, účetní závěrky, zprávy kontrolní komise za rok 2019) 
 

Návrh na usnesení č.1/2019: 
VH schvaluje program jednání VH  
 
Delegáti hlasovali zdvižením ruky. Předsedající konstatoval, že pro návrh hlasovalo 22 delegátů, nikdo se nezdržel 
hlasování a nikdo nebyl proti. 
 
 
Usnesení č. 1/2019: 

VH schválila program VH  

4/ Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady a schopnost usnášení 



Předsedající valné hromady Ing. Marek Tomčík konstatoval, že valná hromada je v souladu s ust. Čl. VI, odst. 4 
Stanov schopna usnášení a navrhl zahájit volbu orgánů valné hromady.  

Za předsedu valné hromady byl navržen Ing. Marek Tomčík a do pracovního předsednictva byla navržena paní 
Lenka Dvořáková.  

 
Návrh na usnesení č. 2/2019: 
VH schvaluje předsedu valné hromady Ing. Marka Tomčíka a člena pracovního předsednictva paní Lenku 
Dvořákovou.  
 

Delegáti hlasovali zdvižením ruky. Předsedající konstatoval, že pro návrh hlasovalo 22 delegátů, nikdo se nezdržel 
hlasování a nikdo nebyl proti. 

 

Usnesení č. 2/2019: 

VH schválila za předsedu valné hromady Ing. Marka Tomčíka a člena pracovního předsednictva paní Lenku 
Dvořákovou. 

Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady Ing. Marek Tomčík a předložil ke společnému 
schválení: návrh jednacího řádu VH, členů mandátové a návrhové komise, zapisovatele zápisu VH, ověřovatele 
zápisu VH a přítomnosti hostů p. Karla Rosenbauma, 2. místostarosty města Litvínov a Václava Beránka – člena 
představenstva SSK 
Bylo navrženo toto složení orgánů VH: 

Pracovní předsednictvo VH 
Marek Tomčík, Lenka Dvořáková 
Mandátovou, návrhovou komisi 
Tomáš Langhammer, Miroslav Mikolášek 
Zapisovatel VH 
Lenka Dvořáková 
Ověřovatel zápisu 
Gabriela Soukupová 
Přítomnost hostů 
p. Karel Rosenbaum - 2. místostarosta města Litvínov a Václav Beránek – člen představenstva SSK 
 
 
Zpráva Mandátové komise 
Mandátová komise konstatuje, že na valné hromadě je od 17.08 hod přítomno 22 delegátů s hlasem rozhodujícím z celkového 
počtu 24 členů tj. 91% a 2 hosté.  
Valná hromada je v souladu se Stanovami usnášení schopná. K přijetí usnesení je třeba 12 hlasů. 

 

Předseda vyzval delegáty k hlasování o schválení složení orgánů Valné hromady. 

Návrh na usnesení č. 3/2019: 
VH schválila jednací řád VH v předloženém znění.  
VH schválila složení mandátové a návrhové komise v předloženém návrhu:  
Miroslav Mikolášek, Tomáš Langhammer.  
VH schválila jako zapisovatele zápisu z VH paní Lenku Dvořákovou. 
VH schválila jako ověřovatele zápisu z VH Gabrielu Soukupovou 
VH schválila přítomnost hosta na VH – p. Karla Rosenbauma, 2. místostarosty města Litvínov a p. Václava Beránka, 
člena představenstva SSK 
 
 
Delegáti hlasovali zdvižením ruky. Předseda VH konstatoval, že pro návrh hlasovalo celkem  
22 delegátů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. 
 

 

 

 



Usnesení č. 3/2019: 

VH schválila jednací řád VH v předloženém znění.  
VH schválila složení mandátové a návrhové komise v předloženém návrhu:  
Miroslav Mikolášek, Tomáš Langhammer.  
VH schválila jako zapisovatele zápisu z VH paní Lenku Dvořákovou. 
VH schválila jako ověřovatele zápisu z VH Gabrielu Soukupovou 
VH schválila přítomnost hosta na VH – p. Karla Rosenbauma, 2. místostarosty města Litvínov a p. Václava 
Beránka, člena představenstva SSK 
 
5/ Zpráva o činnosti představenstva SSK 
 
Předseda VH přednesl zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období a následně prezentoval plán činnosti 
do budoucna.  
 
Předseda vyzval delegáty k hlasování o schválení Zprávy o činnosti představenstva SSK za rok 2018  
 
Návrh na usnesení č. 4/2019: 
 
VH bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva SSK v roce 2018  
 
Delegáti hlasovali zdvižením ruky. Předseda VH konstatoval, že pro návrh hlasovalo celkem  
22delegátů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. 
 

Usnesení č. 4/2019: 

VH vzala na vědomí zprávu o činnosti představenstva SSK v roce 2018  
 
Zpráva Mandátové komise 
Mandátová komise konstatuje, že na valné hromadě je od 17.22 hod přítomno 23 delegátů s hlasem rozhodujícím z celkového 
počtu 24 členů tj. 95% a 2 hosté. K přijetí usnesení je třeba 12 hlasů. 

 
6/ Zpráva o hospodaření SSK v roce 2018 
 
Zprávu o hospodaření SSK a Výroční zprávu za rok 2018 přednesla paní Lenka Dvořáková.  
 
Předseda valné hromady vyzval delegáty k hlasování o Zprávě o hospodaření a Výroční zprávě SSK za rok 2018. 
 
Návrh na usnesení č. 5/2019: 
VH schvaluje zprávu o hospodaření a Výroční zprávu SSK za rok 2018 a rozhoduje o převedení účetní ztráty za rok 
2018 ve výši -14 304,30 Kč na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 
 
Delegáti hlasovali zdvižením ruky. Předseda VH konstatoval, že pro návrh hlasovalo celkem  
23 delegátů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. 
 
Usnesení č. 5/2019: 

VH schválila zprávu o hospodaření a Výroční zprávu SSK za rok 2018 a rozhoduje o převedení účetní ztráty za 
rok 2018 ve výši -14 304,30 Kč na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 
 
7/  Zpráva kontrolní komise 
Zprávu kontrolní komise za rok 2018 přednesl Bc. Radek Bláha – předseda KK.  
 
Předseda valné hromady vyzval delegáty ke schválení zprávy kontrolní komise za rok 2018  
 
Návrh na usnesení č. 6/2019: 
VH schvaluje zprávu kontrolní komise za rok 2018 
 
Delegáti hlasovali zdvižením ruky. Předseda VH konstatoval, že pro návrh hlasovalo celkem  
23delegátů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. 
 



Usnesení č. 6/2019 
 
VH schválila zprávu kontrolní komise za rok 2018 
 
8/ Vystoupení klubu HBC Lev Litvínov, z. s. z SSK a představení nového klubu ZKO Litvínov 266 
Předseda seznámil členy valné hromady s vystoupením klubu HBC Lev Litvínov, z. s. k 31. 12. 2018 z SSK a vyzval 
nově přijatý klub ZKO - Litvínov 266, ke krátkému představení. Klub krátce představil pan Jan Dubový 
 
Předseda valné hromady vyzval delegáty ke vzetí na vědomí vystoupení klubu HBC Lev Litvínov, z. s. k 31. 12. 2018 
z SSK přijetí nového klubu ZKO - Litvínov 266, od července 2018 do SSK Litvínov, z. s. 
 
Návrh na usnesení č. 7/2019: 
VH bere na vědomí vystoupení klubu HBC Lev Litvínov, z. s. k 31. 12. 2018 z SSK a přijetí nového klubu ZKO – 
Litvínov-266 od července 2018 do SSK Litvínov, z. s. 
 
Delegáti hlasovali zdvižením ruky. Předseda VH konstatoval, že pro návrh hlasovalo celkem  
23delegátů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. 
 
Usnesení č. 7/2019 
 
VH vzala na vědomí vystoupení klubu HBC Lev Litvínov, z. s. k 31. 12. 2018 z SSK přijetí klubu ZKO – Litvínov-266 
od července 2018 do SSK Litvínov, z. s. 
 
9/ Informace o rozpočtu SSK pro rok 2019 
 
Předseda VH Ing. Marek Tomčík a člen pracovního předsednictva Lenka Dvořáková přednesli návrh rozpočtu SSK 
na rok 2019. Rozpočet SSK je sestaven jako vyrovnaný.  
Celkové příjmy pro rok 2019 ve výši 3 844 tis. Kč jsou tvořeny z těchto zdrojů: dotace města Litvínov ve výši 3 200 
tis. Kč, počátečním stavem na BÚ  - 345 tis. Kč, příspěvky vstupného do posilovny a počátečním stavem v 
pokladně celkem ve výši 24 tis. Kč, členskými příspěvky klubů dle čl. IX. odst. 1a Stanov ve výši 10 tis. a příjmy 
s plesu sportovců 275tis. Kč. 

Celkové výdaje pro rok 2019 ve výši 3 844 tis. Kč jsou určeny pro tyto účely: Z dotace města - dotace jednotlivým 
klubům na činnost v celkové částce 2 120,- tis. Kč, která je rozdělena na provozní 2 010tis. Kč a individuální fond 
110tis. Kč. K pokrytí nákladů spojených s úhradou nájemného, energií na sportovištích spol. SPORTaS  a na 
administrativní činnost bude použita částka 1 050 tis. Kč, k zajištění celoměstské akce 30tis. Kč. Na tuto akci bude 
z rozpočtu SSK dále použito 25tis. Kč z vlastních zdrojů. Administrativní, bankovní náklady a náklady s vedením 
účetnictví včetně drobného materiálu a nákladů na reprezentaci budou ve výši 10,5tis. Kč, náklady na ples 2019 ve 
výši 276tis., rezerva na ples 2020 ve výši 350,- Kč, čl. příspěvky Sportmost 2,8tis. Zbývající částka ve výši 329tis.bude 
ponechána jako rezerva do příštích let.  

Předseda valné hromady vyzval delegáty ke schválení vyrovnaného rozpočtu SSK.  
 
Návrh na usnesení č. 8/2019: 
VH schvaluje předložený vyrovnaný rozpočet SSK pro rok 2019. 
 
Delegáti hlasovali zdvižením ruky. Předseda VH konstatoval, že pro návrh hlasovalo celkem  
23 delegátů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. 
 
Usnesení č. 8/2019: 

VH schvaluje vyrovnaný rozpočet SSK pro rok 2019 
 
  
10/ Rozdělení finančních prostředků a členské příspěvky pro rok 2019 
 
Předseda VH Ing. Marek Tomčík seznámil členy VH s rozdělením finančních prostředků, s důvody a výší členských 
příspěvků pro jednotlivé kluby v roce 2019. 

  



 

Předseda valné hromady vyzval delegáty k hlasování o vzetí na vědomí rozdělení finančních prostředků a členské 
příspěvky pro jednotlivé kluby v roce 2019.  
 
Návrh na usnesení č. 9/2019: 
VH bere na vědomí rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kluby a členské příspěvky v roce 2019 
 
Delegáti hlasovali zdvižením ruky. Předseda VH konstatoval, že pro návrh hlasovalo celkem  
23delegátů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. 
 
Usnesení č. 9/2019: 

VH vzala na vědomí rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé kluby a členské příspěvky v roce 2019 
 
 
11/ Různé 
 
Jako první v tomto bodě dostal slovo 2. místostarosta města Litvínov pan Karel Rosenbaum, přítomným klubům 
poděkoval za jejich činnost ve sportu a přítomné seznámil se schůzkou ze dne 1. Března 2019 s panem Milanem 
Hniličkou, zástupcem Agentury pro sport, který navštívil město Litvínov. Pan Hnilička v doprovodu zástupců města 
Litvínov, jednatele společnosti SPORTaS,s.r.o. a zástupců představenstva SSK navštívil jednotlivá sportoviště, 
seznámil se s jejich provozem a financováním provozu sportovišť i jednotlivých sportovních klubů.  Během 
návštěvy se diskutovalo o možnostech čerpání investičních a neinvestičních dotací z rozpočtu MŠMT. 
 
K čerpání dotací byl vznesen dotaz panem Globočníkem z klubu SK Bivoj, na dotace sportu od Unipetrolu RPA. Pan 
Rosenbaum odpověděl, že Město Litvínov žádné dotace přímo cílené do sportu od jmenované společnosti 
nedostává. 
 
Předseda představenstva Ing. Marek Tomčík seznámil přítomné s níže uvedenými aktivitami 
 

 Minifestival sportů 
Osvědčená propagace jednotlivých klubů, na kterou budou uvolněny finanční prostředky z individuálního 
fondu pro kluby, které se akcí zúčastní 
Proběhne dne 28. 9. 2019 v rámci Svatomichaelských slavností 
 

Místopředsedkyně SSK, z. s. paní Lenka Dvořáková seznámila přítomné s provozními záležitostmi navazující na 
konání této VH 
Smlouvy na běžnou činnost budou s jednotlivými kluby podepsány po ukončení VH popř. nejpozději do 10 dnů a 
finanční prostředky na účty klubů budou odeslány nejpozději druhý den po podpisu smlouvy. 
Individuální fond – bude rozdělen klubům dle účasti na Minifestivalu sportu, tj. v říjnu 2019. Její výše bude známa 
podle počtu klubů na akci. 
 

 Termíny konečného vyúčtování, Splátkový harmonogram, pravidla čerpání dotace 
 
 Termín vyúčtování:  
Finanční prostředky poskytnuté klubům na běžnou činnost a z individuálního fondu je nutno čerpat 

nejpozději k 31. 12. 2019 a vyúčtovat společně do 07. 01. 2020. V případě vyčerpání finančních prostředků 

před výše uvedeným termínem je možno vyúčtování odevzdat kdykoliv, vždy však s dodržením požadavku 
označení všech dokladů souvisejících s touto dotací 
 „Uhrazeno z dotace města Litvínov, dle smlouvy xxx/2019 „ 
Samolepící štítky jsou pro jednotlivé kluby nachystány u smlouvy. 
 
 Časový harmonogram zasílání splátek přidělené dotace na činnost klubů  

Kluby s dotací do 50 000,- Kč obdrží finanční prostředky na běžnou činnost pro rok 2019 jednorázově, 
nejpozději do 31. 03. 2019 
Kluby s dotací nad 50 000,- Kč obdrží 1. splátkou do 31. 03. 2019 ve výši 40 % schválené dotace, 
zbývajících 60 % bude uvolněno do 30. 6. 2019. Klubům, kterým byla nebo bude vyplacena záloha, bude 
tato částka o výši zálohy ponížena.  1. splátka bude klubům vyplacena v předpokládaném termínu.  

  



1. splátka dotace je však podmíněna uzavřením smlouvy o čerpání dotace na rok 2019 mezi klubem a 
SSK Litvínov, z. s. Smlouvy jsou připraveny k podpisu.   
Finanční prostředky první splátky na čerpání neinvestiční dotace dle smlouvy KT/9895/18 byly připsány 
na účet SSK Litvínov, z. s. dne 14. ledna 2019. 2. Splátku SSK Litvínov, z. s. obdrží od města Litvínov 
nejpozději do 30. Června 2019. 

 
 Pravidla čerpání dotace (výklad položek, které lze uplatnit dle pravidel MěÚ Litvínov) se pro rok 2019 

nezměnila, položky jsou vyjmenované ve Smlouvě o čerpání dotace na rok 2019. Kluby mohou čerpat 
finanční prostředky tak, jak je určeno v pravidlech MěÚ Litvínov. Doklady hrazené z dotace musí být i v 
roce 2019 opatřeny větou, v tomto znění: 

 „Uhrazeno z dotace města Litvínov, dle smlouvy xxx/2019 „  
 
Vysvětlivky: 
Dle smlouvy xxx = číslo smlouvy klubu pro rok 2019 (např. 023/2019) 

 
Ke konečnému vyúčtování bude sloužit opět jednotná tabulka – nutno dodržet – ulehčuje práci při slučování 
jednotlivých položek pro celkové vyúčtování SSK vůči městu Litvínov. Tabulka bude i letos klubům zaslána 
v elektronické podobě na oficiální e-mailovou adresu společně se zápisem z VH a zároveň je ke stažení na 
nových web. stránkách SSK. Případné nejasnosti, které by během čerpání dotace mohly vzniknout, je 
potřeba řešit s paní Lenkou Dvořákovou. Pro vyúčtování Cestovní náhrady při použití vlastního vozu slouží 
jednotný formulář – k dispozici na web. stránkách SSK a zároveň bude zaslána společně se zápisem z VH. 
Termín vyúčtování: Dotace 2019  - 07. 01. 2020 
Pí. Dvořáková upozornila, že je možné vyúčtování dotace předložit i dříve. Výše uvedený termín je nejzazší. 
 
 Úhrada členských příspěvků  

Faktury za členské příspěvky budou klubům vystaveny a odeslány do 15. 4. 2019. 
Zodpovídá: Dvořáková 
Termín: do 15. 04. 2019 

 
 Informační systém ČUS  

Aktualizaci je nutné provést minimálně 1x ročně s platností k 31. 12 daného roku.  
V této souvislosti je potřeba nahlásit případné změny adres, telefonních spojení, název klubu. Každý klub 
má samostatný přístup. Statistické údaje se využívají pro žádost SSK o dotaci od Města Litvínov, pro 
potřeby spol. SPORTaS, využití haly apod. 
 

 Dokončení změn dle NOZ 
Poslední klub VK Chemopetrol!!!! Nedodržel termín z minulé VH změny dle NOZ, termín již uplynul 
dnem 30. 6. 2017. Dokončení je nutné i vzhledem k čerpaným dotacím. 
Zodpovídá – předseda VK Chemopetrol Litvínov 
Termín: 30. 04. 2019 
 

 Informace k dotacím MŠMT – Výzva můj klub 2019 
V současné době zaslány dotace provožadatelům. Ostatním po kontrole vyúčtování dotace za rok 2018. 
Upozornění na problematiku způsobu použití dotace čl. 7 odst. 7.1 d) – majetek do 60 tis. a následně 7e) 
– limit 50tis. osoba (IČ) a měsíc. (Tzn. Na jednom dokladu od stejného IČ nelze v dotaci použít více než 
50tis. – tudíž nepomůže ani rozdělení daňového dokladu – např. SOU – pronájmy, ubytování pokud je 
stejný poskytovatel. – max. můžete jezdit na přelomu měsíce část zaplatit např. v 7. a druhou část v 8. 
měsíci). Vždy je však nutné se řídit textem v „Rozhodnutí“, které je pro klub závazné 

 
Předseda valné hromady vyzval delegáty k hlasování o vzetí na vědomí informace o využití finančních prostředků z 
dotace města Litvínova, úhradě členských příspěvků, splátkový harmonogram klubům, pravidla čerpání dotace a 
její konečné vyúčtování, informačním systému České unie sportu a informace k dotacím z MŠMT 
 
Návrh na usnesení č. 10/2019: 
VH bere na vědomí informace o využití finančních prostředků z dotace města Litvínova, úhradě členských 
příspěvků, splátkový harmonogram klubům, pravidla čerpání dotace a její konečné vyúčtování, informačním 
systému České unie sportu informace k dotacím z MŠMT 
 
Delegáti hlasovali zdvižením ruky. Předseda VH konstatoval, že pro návrh hlasovalo celkem  
23delegátů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. 



 

Usnesení č. 10/2019: 

VH vzala na vědomí informace o využití finančních prostředků z dotace města Litvínova, úhradě členských 
příspěvků, splátkový harmonogram klubům, pravidla čerpání dotace a její konečné vyúčtování, informačním 
systému České unie sportu a informace k dotacím z MŠMT 
 
12/ Diskuse 
 

- Lenka Dvořáková připomněla nutnou aktualizací všech kontaktů na jednotlivé zástupce klubů a okamžité 
hlášení případných změn uvnitř klubů. 

- Zveřejnění závěrek u KS -  spolkový rejstřík možno podat e-mailem přes podatelnu na adresu: 
podatelna@ksoud.unl.justice.cz.  Zveřejňování je povinné pro všechny kluby, 100% nutné u klubů 
čerpající dotace z MŠMT můj klub – kontrola ze strany MŠMT – hrozí pokuty a následné kontroly z FÚ, 
popř. nemožnost čerpání dotace v následujících letech 

- Ze strany zástupců BK Litvínov, z. s. vznesen dotaz na možnost instalace košů do SH. Po krátké diskuzi a 
odpovědi předsedy SSK Ing. Marka Tomčíka uzavřena diskuze s tím, že není v současné době technicky 
možné koše od haly nainstalovat, i když by byly využity jinými kluby. 

- Zástupce FK, a.s. pan Vratislav Havlík vznesl dotaz k možnosti sladění věkových kategorií při čerpání 
dotace od města Litvínov s dotací od MŠMT, tj. zvýšit věkový limit na 23 let. K tomuto bodu se vyjádřil 
zástupce města p. Karel Rosenbaum, že není priorita města podporovat téměř dospělé sportovce a 
následně se o vznesení dotazu na Město Litvínov rozproudila živá debata. Dotaci od města Litvínov je 
možné čerpat i na členy nad 18 let, prioritou však zůstává věková kategorie sportovců do 18let. 
Hlasování k pověření předsedy SSK o vznesení tohoto dotazu na Město Litvínov 
 

Návrh na usnesení č. 11/2019: 
VH pověřuje předsedu SSK k vznesení dotazu na Město Litvínov o možnost zvýšení věkové hranice při čerpání 
dotace na 23 let 
 
Delegáti hlasovali zdvižením ruky. Předseda VH konstatoval, že pro návrh hlasovalo celkem 9 delegátů, 9 delegátů 
bylo proti a 5delegátů se nezdrželo. 
 

Usnesení č. 11/2019: 

Návrh na pověření předsedy SSK Litvínov, z. s. Ing. Marka Tomčíka k vznesení dotazu na Město Litvínov o 
možnost zvýšení věkové hranice při čerpání dotace 23 let NEBYL přijat 

  
  
13/ Schválení závěrů VH 
 
Přečteny jednotlivé body usnesení 
 
Předseda VH Ing. Marek Tomčík konstatoval, že program VH byl zcela a beze zbytku projednán. 
 
Předseda VH vyzval delegáty k hlasování o vzetí na vědomí obsahu, průběhu a závěrů VH  
 
Návrh na usnesení č. 12/2019: 
VH  bere na vědomí obsah, průběh a závěry VH.  
Delegáti hlasovali zdvižením ruky. Předseda VH konstatoval, že pro návrh hlasovalo celkem 23 delegátů, nikdo se 
nezdržel a nikdo nebyl proti. 
 
Usnesení č. 12/2019: 

VH  bere na vědomí obsah, průběh a závěry VH 
 
14/ Závěr 
 
Předseda valné hromady ukončil VH v 17. 55 hod a poděkoval přítomným delegátům za účast. 
 
 

mailto:podatelna@ksoud.unl.justice.cz


Přílohy: 
- prezenční listina Valné hromady 
- VZZ za rok 2018 
- rozpočet SSK na rok 2019 
- rozdělení finančních prostředků jednotlivým klubům na rok 2019 
- přehled členských příspěvků na rok 2019 
- tabulka vyúčtování dotace 2019, formulář cestovních náhrad 2019 – bude samostatnou přílohou 

 
V Litvínově, dne 21. března 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… …………………………………………. …………………………………………. 

Ing. Marek Tomčík 

Předseda valné hromady 

Lenka Dvořáková 

Zapisovatel valné hromady 

Gabriela Soukupová 

Ověřovatel zápisu  

 
 

  



 
  



 
 
 
 
 
  


