
Hodnocení plnění usnesení 21. členské schůze RC Havířov, z.s. 
konané dne 11. března 2017 

 
Usnesení č.1 - k předneseným zprávám o činnosti 
Usnesení č.2 - k přednesené zprávě o hospodaření 
Usnesení č.3 - ke zprávě revizora účtů 
Usnesení č.5 - k délce funkčního období předsedy a výkonného výboru klubu 
Usnesení č.6 - k volbě předsedy a členů výkonného výboru klubu 
Usnesení č.7 - k volbě revizora účtů 
Usnesení č.8 – k volbě delegátů na členské schůze ČSRU a ČUS Karviná 
 

Výše uvedená usnesení jsou pro potřeby hodnocení irelevantní – kapitola zredukována 
 

Usnesení č.4 - k návrhu rozpočtu RC Havířov z.s. na rok 2017 
 

ČS  
1. schvaluje navržený rozpočet na rok 2017, 
2. ukládá výkonnému výboru klubu zajistit naplnění příjmové složky rozpočtu. 
 

Příjmová kapitola rozpočtu byla naplněna 
 

Usnesení č.9 - k volbě místopředsedů 
 

ČS ukládá výkonnému výboru, aby ze svého středu zvolil dva místopředsedy 
S ohledem na celkový počet členů výkonného výboru byl zvolen pouze jeden místopředseda. 
Výkonný výbor doporučuje členské schůzi, aby usnesení č. 9 k volbě místopředsedů 
revokovala a usnesením dnešní schůze potvrdila řešení s jedním místopředsedou. 

 
Usnesení č.10 - ke zpracování strategického plánu rozvoje 
 

ČS ukládá výkonnému výboru zpracovat strategický plán rozvoje RC Havířov na období 2017-2020 
 

Splněno – bude předloženo ke schválení dnešní členské schůzi 

 
Usnesení č.11 - ke zpracování koncepce rozvoje mládežnického ragby 
 

ČS ukládá výkonnému výboru zpracovat koncepci rozvoje mládežnického ragby v RC Havířov na 
období 2017-2026 
 

Splněno – bude předloženo ke schválení dnešní členské schůzi 

 
Usnesení č.12 - ke zpracování plánu činnosti na rok 2017 
 

ČS ukládá výkonnému výboru zpracovat plán činnosti RC Havířov na rok 2017 
 

Splněno 

 
Usnesení č.13 – o povinnosti hráčů U14 předložit potvrzení rodičů o vstupní lékařské prohlídce 
 

Členská schůze bere na vědomí nařízení výkonného výboru ČSRU o povinnosti hráčů, kteří přestoupí 
z kategorie mladších žáků U12 do kategorie starších žáků U14, a všech současných hráčů kategorie 
U14, o povinnost doručit sekretariátu ČSRU potvrzení o absolvování vstupní lékařské prohlídky 
v ordinaci sportovního lékaře. Potvrzení na zvláštním tiskopisu podepíši rodiče hráče.  
Členská schůze ukládá sekretariátu RC a zodpovědným trenérům zajistit provedení tohoto nařízení 
ČSRU. 
 

Průběžně plněno 

 
Usnesení č.14 – k dlužníkům 
 

ČS ukládá výkonnému výboru vymáhat po dlužnících dlužné členské a jiné příspěvky, a to i soudní 
cestou. 
 

Splněno 


