Hodnocení plnění usnesení 20. Členské schůze RC Havířov, z.s.
konané dne 5. března 2016 v v restauraci Nelli v Havířově-Městě
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.1 až 3 je pro potřeby hodnocení irelevantní – kapitola zredukována
Usnesení č.4 - k návrhu rozpočtu RC Havířov z.s. na rok 2016
ČS
1. schvaluje navržený rozpočet na rok 2016,
2. ukládá výkonnému výboru klubu zajistit naplnění příjmové složky rozpočtu.
Příjmová kapitola rozpočtu byla naplněna
Usnesení č.5 - k placení příspěvků a dluhům
ČS ukládá všem členům klubu a dlužníkům
1. zaplatit všechny příspěvky a poplatky v řádných termínech dle Sazebníku příspěvků
a poplatků.
2. vyřešit splácení dluhů na základě projednání s výborem klubu, uzavřením dohody
o splátkách se splátkovým kalendářem.
Usnesení nerespektováno, základní členskou povinnost nesplnila podstatná část
aktivních mužů a žen, někteří nereagovali ani na písemnou výzvu k zaplacení, někteří se
alespoň dohodli ústně na termínu platby.
Usnesení č.6 - k placení záloh na plánované akce
ČS ukládá všem členům klubu zaplatit ve stanovených termínech zálohy nebo platby za
určené akce klubu.
V průběhu roku nenastaly okolnosti pro naplnění tohoto usnesení.
Usnesení č.7 - k návrhu novely stanov klubu
ČS schvaluje úpravu stanov klubu podle zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník.
Splněno - bez komentáře
Usnesení č.8 – ke kádrové přípravě voleb nových klubových orgánů v roce 2017
1. ČS ukládá výkonnému výboru, aby ve 2. pololetí roku 2016 zahájil kampaň pro kádrovou
přípravu voleb nových orgánů RC.
2. ČS vyzývá členy starší 18 let, aby zvážili svou kandidaturu pro volby nového výkonného
výboru klubu v roce 2017 a kandidaturu na funkci revizora.
Splněno
Usnesení č.9 – k volbě delegátů na členské schůze ČSRU a ČUS Karviná
Pro potřeby hodnocení irelevantní – kapitola zredukována
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Usnesení č.10 – k záměru výstavby klubového zázemí pro ragby v objektu MSH
a zlepšení stavu Městského sportovního areálu
VH bere na vědomí informaci o dosavadním postupu ve věci záměru výstavby a ukládá
výkonnému výboru a předsedovi Ing. Romanu Čmielovi
1. pokračovat v jednání s funkcionáři magistrátu a seznamovat je s návrhem klubu a studií
stavby, seznámit funkcionáře s memorandem, které bylo magistrátu zasláno, ale nikdy
nebylo projednáno a nebylo k němu přijato žádné usnesení
2. podat Radě města Havířova žádost o zařazení výstavby do plánu investic.
3. projednat záměr s předsedy stran a hnutí, které mají zastoupení v zastupitelstvu města a
požádat je o podporu našich záměrů
Splněno, Radě města byla předložena jako oficiální podání Studie objektu pro venkovní
sporty včetně Memoranda ke stavu Městského sportovního areálu s návrhem
technických opatření pro zlepšení funkčnosti areálu. V zákonné lhůtě bylo klubu
sděleno, že návrh nebyl radou akceptován pro údajnou vysokou finanční náročnost a
nedostatek peněz v rozpočtu města.
Usnesení č.11 – k podílu členů na organizaci klubových aktivit
VH ukládá všem členům klubu podílet se
1. na organizaci soutěžních i nesoutěžních klubových sportovních akcí: 11. ročníku turnaje
veteránů Havířovský krocan, zimním turnaji v sálové kopané Silvester Cup, ligových
turnajích žen a mužů v Rugby 7´s, turnajích mládeže,
2. na organizaci klubových společenských akcí: plesu, Dětském dnu, Mikulášském
odpoledni,
3. při technickém a pořadatelském zajištění mezistátního utkání ČR – Chorvatsko dne 9.4.
Splněno, oslovení členové klubu se na přípravách podíleli či podílejí.

Usnesení č.12 – k aktivizaci a omlazení trenérského a funkcionářského sboru
Valná hromada doporučuje členům:
1. aby se zapojili do aktivní výpomoci trenérům mládeže v pozicích asistentů,
2. aby se přihlásili na školení rozhodčích a aktivně působili při rozhodování zápasů žáků,
3. aby se přihlásili k vedení školních kroužků ragby,
4. aby se zapojili do funkcionářských aktivit jako vedoucí družstev a v komisi pro mládež
a rozvoj.
Nesplněno pro nezájem ze strany členů
Usnesení č.13 – k úpravě klubových řádů a směrnic
ČS ukládá VV:
1. v průběhu roku 2016 prověřit a upravit klubové řády a směrnice aby byly v souladu s
upraveným stanovami,
2. na členské schůzi v roce 2017 podat o úpravě řádů a směrnic informaci.
Splněno
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Usnesení č.14 – revokace bodu 9 Usnesení VH 2015
Pro potřeby hodnocení irelevantní – kapitola zredukována
Usnesení č.15 – k obnovení činnosti rodičovského výboru
ČS ukládá VV, aby zahájil jednání s rodiči členů – žáků a dorostenců s cílem obnovit v roce
2016 činnost rodičovského výboru.
Nesplněno – nepodařilo se najít rodiče ochotné funkci převzít a naplnit
Usnesení č.16 – k návrhu na vyloučení člena
ČS vylučuje podle článku V. bodu 1.3 stanov RC Jaroslava Tomčíka z morálních důvodu.
Splněno
Usnesení č.17 – k návrhu na úpravu termínu splatnosti členských a klubových příspěvků
ČS přijímá rozhodnutí o termínu splatnosti členských a klubových příspěvků: členové, kteří
příspěvky platí hotově v pokladně RC, musejí příspěvky za kalendářní rok zaplatit vždy do
31. března b.r. V tomto smyslu upravit klubovou směrnici a sazebník příspěvků.
Splněno, řád upraven, avšak převážná část rodičů, kteří platí příspěvky hotově, tak činí
z důvodu, že ani běžný účet nemají a navíc nejsou schopni poměrně vysokou částku
najednou zaplatit. Doporučuji revokaci tohoto usnesení.
Havířov 28.2.2017
Zpracoval Karel Gaman, sekretář
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