Valné shromáždění 2007, 14.10.2007, Praha

Zápis z VS2007

Český svaz tanečního sportu
Zápis
z Valného shromáždění ČSTS,
konaného dne 14. 10. 2007 v Praze

1. Zahájení valného shromáždění
Na jednání VS bylo pozváno 57 delegátů s hlasem rozhodujícím. V 10.00 hod. bylo
prezentováno 45 delegátů s hlasem rozhodujícím, tj. 79 % delegátů s hlasem rozhodujícím.
VS bylo usnášeníschopné a mohlo být zahájeno.
Jednání bylo zahájeno v 10.10 hod. Jednání valného shromáždění /dále jen VS/ zahájil a řídil
prezident ČSTS Petr Odstrčil.
VS se jako host zúčastnila Lucie Balcarová, šéfredaktorka Dance Time.
Pozn.: hlasování je v následujících bodech uváděno ve tvaru PŘÍTOMNO=PRO/PROTI/ZDRŽEL SE.

2. Schválení programu jednání
K programu jednání uvedeném na pozvánce, byly písemně předloženy tyto návrhy na
doplnění:
D11:
• Úprava soutěžního řádu, týkající se porotců (viz příloha zápisu č.2a) - návrh zařazen do
programu jednání jako bod 7.2
• Úpravu Stanov - umožnění volebního práva všem členům ČSTS (viz příloha zápisu č.2b) návrh zařazen do programu jednání jako bod 7.3
• Ponechat v činnosti současný sekretariát (viz příloha zápisu č.2c) - návrh zařazen do bodu
9.1 programu.
D14:
• Změna volebního řádu - umožnit volit všem členům ČSTS (viz příloha zápisu č.2d) návrh zařazen do bodu 7.4 programu.
D03:
• Celková změna programu (viz příloha zápisu č.2e) tak, že rozprava a hlasování se
uskuteční ke každému bodu a název bodu 9 programu se mění na Různé - akceptován
Hlasování č.1:

program doplněný dle předložených návrhů - 45=45/0/0 - schváleno

3. Volba předsedy, pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Návrh připravený VR:
• Předseda VS:
• Mandátová komise:
• Sčítací komise:
• Volební komise:
• Návrhová komise:
• Zapisovatel:
• Ověřovatel zápisu:

P.Odstrčil
P. Horák, J.Jančová, M.Pecina
M.Bureš, P.Rajdl, K.Maršálek
J.Továrek, J.Kroupa, V.Kosmák
K.Zíma, J.Košková, V.Gregoriades
D. Machátová
L.Siegel
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Protože nebyly vzneseny žádné protinávrhy, hlasovalo se o předloženém návrhu celkově.
Hlasování č.2:

45=45/0/0 - schváleno

Následně si jednotlivé komise zvolily své předsedy:
• Mandátová komise:
P. Horák
• Sčítací komise:
M.Bureše
• Volební komise:
J.Továrek
• Návrhova komise:
K.Zíma
Zprávy pracovních komisí jsou součástí zápisu jako přílohy č. 7-10.

4. Zpráva o činnosti ČSTS za uplynulé období
Písemná zpráva s přílohami vypracovaná P. Odstrčilem (viz příloha zápisu č. 3 byla
předložena divizím v podkladech pro jednání. Divize žádné připomínky do doby konání VS
nepodaly.
Rozprava: bez připomínek.
Návrh pro hlasování: VS bere Zprávu o činnosti ČSTS za uplynulé období na vědomí.
Hlasování č.3:

45=41/1/3 - schváleno

5. Zpráva o hospodaření ČSTS za uplynulé období
Písemná zpráva vypracovaná P. Barnatem (viz příloha zápisu č. 4) byla předložena divizím v
podkladech pro jednání. Divize žádné připomínky do doby konání VS nepodaly.
Některé z divizí před projednáváním upozornily, že neobdržely přílohy k finanční zprávě,
proto byly přílohy na místě rozmnoženy a předány delegátům k projednávání.
P. Barnat upozornil, že dodatečně rozmnožované přílohy byly k dispozici při projednávání
ročních zpráv o hospodaření a divize je tedy musely mít i z tohoto důvodu.
Návrh pro hlasování: VS je schopno projednat Zprávu o hospodaření ČSTS za uplynulé
období
Hlasování č.4:

44=44/0/0 - schváleno

Rozprava:
o D.Nováček (D01) – dotaz na výši položky 0031 Ceny a poháry MR v r. 2004, 2005, 2006.
Podle smlouvy jsou poháry dodávány sponzorsky
o P. Barnat - požádá o vysvětlení účetní firmu a písemně dotaz zodpoví ne nejbližším
zasedání prezidia
o T.Stano (D03) – dotaz na vlastnictví databází.
o P. Barnat - databáze je jen jedna a je majetkem ČSTS, její správu provádí jako službu
firma FINCORP, s.r.o.
o D.Nováček (D01) – dotaz na přehled dotací v letech 2005 a 2006 a zda všechny prošly
účetnictvím.
o P. Barnat - veškeré dotace procházejí účetnictvím a jsou samostatně sledovány. Dotace od
od MŠMT jsou na reprezentaci a grant Talentovaná mládež. Peníze od ČASPV se na
základě smlouvy rozdělují do divizí.
o J. Šoustalová (D12) – dotaz na dotaci zahraniční účelovou r. 2004.
o P. Barnat - dotace ČASPV určená na mezinárodní akce. O dotaci se rozhoduje na jednání
sdružených právních subjektů ČASPV každý rok a dle dohod je nepravidelně přidělovaná
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podle dohodnutých priorit. ČSTS ji využilo na podporu soutěží IDSF IO
o J.Kroupa – dotaz na vedení databáze firmou FINCORP, s.r.o. – náklady v r. 2004 a 2005.
o P.Barnat - připraví písemnou odpověď, kterou předá nejbližšímu zasedání prezidia
o P. Odstrčil - v průběhu uplynulého čtyřletého období přes každoroční diskuse nikdo
nevyužil možnosti kontroly podkladů u ekonoma ČSTS ani u dozorčí rady a nyní průběh
rozpravy naznačuje vyjádření nedůvěry ekonomovi i dozorčí radě.
Návrh pro hlasování: VS bere na vědomí finanční zprávu za uplynulé období.
Hlasování č.5:

44=34/4/6 - schváleno

6. Zpráva Dozorčí rady ČSTS za uplynulé období
Písemná zpráva zpracovaná A.Dvořákem (viz příloha zápisu č.5) nebyla předem rozesílána a
za nemocného předsedu DR ji přečetl P. Odstrčil.
Rozprava: Nebyly žádné dotazy.
Návrh pro hlasování: VS bere zprávu dozorčí rady ČSTS za uplynulé období na vědomí.
Hlasování č.6:

45=43/0/2 - schváleno

7. Úpravy dokumentů
1.1. Finanční řád
Návrh úpravy Finančního řádu (odsunoutí termín předložení účetní uzávěrky prezidiu po
schválení daňovým poradcem) byl předložen divizím v podkladech pro jednání. Divize žádné
připomínky do doby VS nepodaly.
Rozprava:
o A.Novák – předběžná uzávěrka nebyla nikdy předložena.
o P.Barnat - v posledních 2 letech bylo daňové přiznání podáno vždy k 31.3. a kompletní
uzávěrka čtena na prezidiu.
o J.Kroupa – dnes předložený návrh prezidia vznikl na podnět jejich divize.
o V.Kosmák – vše vychází za zákona o účetnictví.
Návrh pro hlasování: VS schvaluje předloženou úpravu Finančního řádu (odsunoutí termín
předložení účetní uzávěrky prezidiu po schválení daňovým poradcem).
Hlasování č.7:

45=38/4/3 - schváleno

1.2. Soutěžní řád
Předložený návrh D11: Aktivní tanečníci zatím nemohou hodnotit žádný typ soutěží.
Konkrétní návrh nemají dopracovaný, navrhují jeho dopracování soutěžní komisí, prezidiem.
Rozprava:
o R.Filgas – aktivní tanečníci nehodnotí ani nikde jinde ve světě. Téma již bylo diskutováno
na prezidiu a je to v jeho kompetenci. SŘ je v pravomoci prezidia.
o E.Krejčík – souhlasí s R.Filgasem.
o T.Stano – jihočeská divize návrh podporuje, každý svaz si má vychovat nástupce.
o L.Siegel – otevřel toto téma z pověření VH jejich divize.
o D.Nováček – tento návrh jej překvapuje, protože počet porotců je vysoký. Členů ČSTS
ubývá, porotců přibývá.
Návrh na hlasování: Má VS řešit tuto úpravu soutěžního řádu?
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45=18/20/7- neschváleno

1.3. Stanovy
Předložený návrh D11: Udělit volební právo všem, tedy i nezletilým členům ČSTS (návrh
jako teze).
Rozprava:
o M.Odstrčil – k návrhu je motivovaly kluby s převahou juniorů.
o P.Odstrčil – navrhuje nechat návrh prošetřit legislativní komisí s ohledem na vyšší právní
normy
o P.Bartůněk – pokud do ČSTS vstoupí rodiče, pak mohou rozhodovat. Výše jejich
členského příspěvku může být stejná jako u dětí.
o P.Barnat – nechápe tento návrh, zejména když je stále nerozhodnutý spor s p. Novákem.
Aerobik připouští pouze to, že kdo chce hlasovat, musí být členem.
Návrh na hlasování: Udělit volební právo všem, tedy i nezletilým členům ČSTS (teze)
Hlasování č.9:

45=15/28/2 – neschváleno

1.4. Volebního řád
Předložený návrhD14: Zrušení 40ti denní lhůty pro uzavření kandidátky na funkce prezidenta
a viceprezidenta z důvodu onemocnění jednoho z kandidátů (teze).
Rozprava:
o P.Kojetín – chce R.Felcman kandidovat s někým jiným?
o J.Jägerová – každý měl možnost se přihlásit, o onemocnění se vědělo již dříve.
o T.Stano – ať návrh dopracuje návrhová komise.
Návrh na hlasování: Zrušit 40 denní lhůtu z důvodu onemocnění jednoho z kandidátů
na prezidenta ČSTS (teze)
Hlasování č.10: 45=20/24/1- neschváleno
Po ukončení hlasování se R.Felcman vyjádřil, že nechtěl celou záležitost ovlivňovat a proto se
k ní dříve nevyjádřil.

8. Volby orgánů ČSTS
Volby řídil J.Továrek, předseda volební komise. V úvodu řešil provedení voleb - tajné nebo
aklamací.
Návrh na hlasování: Volba aklamací
Hlasování č.11: 45=6/35/4 – neschváleno
Po písemně oznámeném odstoupení z kandidátky A. Dvořáka a R. Felcmana oznámila
volební komise složení kandidátky na funkci prezidenta a viceprezidenta: P. Odstrčil prezident a P. Barnat - viceprezident.
Představení kandidátů se vzdal P. Odstrčil, P. Barnat představil celou kandidátskou dvojici.
Kandidátka na členství v Dozorčí radě navržená odstupujícím předsedou DR - A. Dvořák, D.
Bičová, Tomáš Hudeček - byla doplněna na návrhy z pléna o P. Bartůňka a Oldřicha Holého.
D. Bičová nebyla přítomna a nepředložila písemný souhlas s kandidaturou. Ostatní kandidáti
písemný souhlas s kandidaturou předložili.
O návrhu T.Stana na oddělenou volbu vedení a dozorčí rady se nehlasovalo, protože postup
voleb je stanoven.
Po sečtení odevzdaných hlasů oznámil předseda volební komise valnému shromáždění
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výsledky voleb:
Volba prezidenta a viceprezidenta:
Přítomno 45 delegátů s hlasem rozhodujícím, rozdáno 45 hlasovacích lístků, odevzdáno 45
hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly platné.
P. Odstrčil a P. Barnat - 26 hlasů - zvoleni
Volba členů dozorčí rady :
Přítomno 45 delegátů s hlasem rozhodujícím, rozdáno 45 hlasovacích lístků, odevzdáno 45
hlasovacích lístků, 2 hlasovací lístky byly neplatné.
P.Bartůněk - 42 hlasů - zvolen,
T.Hudeček - 37 hlasů - zvolen
A.Dvořák - 27 hlasů - zvolen,
O.Holý - 23 hlasů – zvolen - náhradník
Zpráva volební komise o výsledcích voleb je přílohou zápisu.

9. Různé
P.Odstrčil poděkoval za znovuzvolení.
V.Kosmák poděkoval minulému vedení a výkonné radě.
Divize 11 stáhla návrh ponechat v činnosti současný sekretariát.
Rozprava: Nebyly podány žádné náměty ani připomínky.

10. Usnesení a závěr
Předseda návrhové komise K. Zíma přednesl návrh usnesení z jednání VS ČSTS - viz příloha
č. 10.
Hlasování č.12: 45=43/0/2 schváleno.
Prezident ČSTS P. Odstrčil poděkoval všem přítomným a ukončil jednání VS 2007.

Přílohy:
1. Pozvánka na VS
2. Písemné návrhy na doplnění programu předané na začátku jednání
3. Zpráva o činnosti za uplynulé období
4. Finanční zpráva za uplynulé období
5. Zpráva dozorčí rady za uplynulé období
6. Schválené změny finančního řádu ČSTS
6. Souhlasy s kandidaturou
7. Zpráva mandátové komise
8. Zpráva volební komise o výsledcích voleb orgánů ČSTS na příští volební období
9. Zpráva sčítací komise (Protokoly o hlasování 1-12)
10. Usnesení
Zapsala: D. Machátová
Ověřovatel zápisu: L. Siegel
Předseda VS: P. Odstrčil
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