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Usnesení 22. členské schůze RC Havířov, z.s. 
konané dne 24. února 2018 v HQ restauraci v Havířově-Městě 

 
Usnesení č.1 - k předneseným zprávám o činnosti 
 

Členská schůze (dále jen ČS) schvaluje  
1. Zprávu o činnosti RC Havířov za rok 2017 

2. Zprávu sportovního ředitele za rok 2017 
 

Přijato  35 hlasy pro 0 proti  0 abstencí 

 
Usnesení č.2 - k přednesené zprávě o hospodaření 
 

ČS schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2017 
 

Přijato  35 hlasy pro 0 proti  0 abstencí 

 
Usnesení č.3 - ke zprávě revizora  
 

ČS bere na vědomí zprávu revizora o revizi účetních dokladů za rok 2017 
 

Přijato  35 hlasy pro 0 proti  0 abstencí 

 
Usnesení č.4 - k návrhu Strategického plánu rozvoje RC Havířov na 
období 2017-2020 
 

ČS schvaluje Strategický plán rozvoje RC Havířov na období 2017-2020 
 

Přijato  35 hlasy pro 0 proti  0 abstencí 

 
Usnesení č.5 - k návrhu Projektu rozvoje mládežnického ragby v RC 
Havířov v letech 2017-2020 
 

ČS schvaluje Projekt rozvoje mládežnického ragby v RC Havířov na léta 2017-

2020 
 

Přijato  35 hlasy pro 0 proti  0 abstencí 

 
Usnesení č.6 - ke návrhu plánu činnosti na rok 2018 
 

ČS schvaluje plán činnosti RC Havířov na rok 2018 
 

Přijato  35 hlasy pro 0 proti  0 abstencí 

 
Usnesení č.7 - k návrhu rozpočtu RC Havířov z.s. na rok 2018 
 

ČS  
1. schvaluje navržený rozpočet na rok 2018, 

2. ukládá výkonnému výboru klubu zajistit naplnění příjmové složky rozpočtu. 
 

Přijato  35 hlasy pro 0 proti  0 abstencí 

 
Podpisy členů návrhové komise 
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Usnesení 22. členské schůze RC Havířov 24.února 2018 

 
Usnesení č.8 – k volbě delegátů na členské schůze ČSRU a ČUS Karviná 
 

ČS schvaluje průběh voleb delegátů valné hromady orgánů ČUS: 

1. volbu 3 delegátů na valnou hromadu ČSRU, a to  

 Ing. Radomíra Klody, Patrika Kovácse a Pavla Indráka 

 a náhradníka Leona Sittka 

2. delegáta na valnou hromadu ČUS Karviná Jana Kozubíka 

Usnesení č.9 – k doplnění výkonného výboru klubu o jednoho člena 
 

ČS ukládá výkonnému výboru klubu, aby se po odstoupení pana Jiřího Kuchaříka 
z výkonného výboru doplnil v průběhu roku 2018 o jednoho člena a naplnil tak 
usnesení č. 6 volební členské schůze roku 2017 o pětičlenném výkonném výboru.  
 

Přijato  35 hlasy pro 0 proti  0 abstencí 

 
Usnesení č.10 – k novele poplatkového řádu RC 
 

ČS schvaluje novelu poplatkového řádu RC 
 

Přijato  35 hlasy pro 0 proti  0 abstencí 

 
Usnesení č.11 – ke stanovení výše klubového příspěvku RC 2018 a 2019 
 

ČS 

1. potvrzuje výkonným výborem stanovený sazebník příspěvků a poplatků na rok 
 2018 

2. ukládá výkonnému výboru vydat sazebník příspěvků a poplatků na rok 2019 
 nejpozději do 15. prosince 2018 a zveřejnit jej v příslušné sekci webových 
 stránek klubu 
 

Přijato  35 hlasy pro 0 proti  0 abstencí 

 
Usnesení č.12 – revokace usnesení 21.členské schůze z roku 2017 

k volbě místopředsedů  
 

ČS revokuje usnesení číslo 9 21. členské schůze z roku 2017 o volbě dvou 
místopředsedů, stanoví a potvrzuje volbu jednoho místopředsedy. 
 

Přijato  35 hlasy pro 0 proti  0 abstencí 

 
 
Jméno a příjmení      podpis 

 

Ing. Lukáš Macháček                     

 

Jiří Hanák ml.                         

Ing. Ondřej Kloda                       


