USNESENÍ
VI. VALNÉ HROMADY ČESKÉHO SVAZU BIATLONU
konané dne 15. května 2010 v Pardubicích
VI. Valná hromada Českého svazu biatlonu konaná za účasti 84 delegátů s hlasem rozhodujícím, t.j.
80,8 % z celkového počtu 104 pozvaných přijala ve smyslu svého jednání následující závěry:
I.
a)
b)
II.
a)







Bere na vědomí
zprávu výboru ČSB o činnosti, současné situaci a nejbližších úkolech svazu, předloženou písemně a
doplněnou ústně prezidentem svazu panem Václavem Fiřtíkem
zprávu kontrolní a revizní komise, předloženou písemně a aktuálně doplněnou předsedkyní KRK
paní Ing. Miluškou Kadeřávkovou
Zvolila
výbor ČSB ve složení:
prezident – pan Václav Fiřtík
viceprezident pro ekonomiku a marketing – I. viceprezident – pan Ing. Libor Vlček
viceprezident pro biatlon – pan Ing. Jan Matouš
viceprezident pro letní biatlon – pan Mgr. Vojtěch Zicháček
člen výboru pro sportovně technickou a legislativní činnost – pan PaedDr. Vít Effenberk
člen výboru pro práci s mládeží – pan Mgr. Vlastimil Vávra

b)

kontrolní a revizní komisi ve složení:

1.
2.
3.

paní Ing. Romana Vlčková
paní Věra Bystřická
pan Karel Vildmon

III.
a)
b)
c)
d)
IV.
a)
b)
c)
V.

Schvaluje
novelizované Stanovy Českého svazu biatlonu
Plán rozvoje a činnosti Českého svazu biatlonu na období mezi VI. a VII. Valnou hromadou ČSB
2010-2014
přijetí mezinárodních Pravidel biatlonu za výchozí materiál pro sportovní činnost svazu
výši ročního členského příspěvku ve výši 150 Kč
Potvrzuje
výši ročního klubového příspěvku ve výši 200 Kč
výši základního registračního poplatku za novou resp. obnovenou registraci klubu ve výši 300 Kč
dosavadní formu členského průkazu s fotografií s platností na 4 roky s prvním vydáním 1.11.2010
Ukládá

a)

delegátům VI. Valné hromady ČSB:

1.

seznámit se závěry VI. Valné hromady ČSB členskou základnu ve svých klubech a tyto prosazovat
v praktické činnosti klubu

b)

prezidentovi ČSB

1.
2.
3.

zabezpečit provedení registrace novelizovaných Stanov ČSB na MV ČR
informovat o závěrech VI. Valné hromady ČSB orgány IBU, ČOV a Sdružení sportovních svazů ČR
svolat do 20. 5. 2010 nově zvolený výbor a kontrolně revizní komisi ČSB a zabezpečit jejich činnost
ve smyslu Stanov ČSB
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c)

výboru ČSB

1.
2.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

zajistit do 30. 6. 2010 ustavení a zahájení činnosti jednotlivých odborných komisí výboru ČSB
zaslat písemnou informaci o závěrech VI. Valné hromady ČSB - usnesení a novelizované a notářsky
ověřené Stanovy ČSB, včetně platných vnitřních směrnic svazu všem klubům biatlonu do 31. 8. 2010
průběžně zabezpečovat činnost a sportovní soutěže svazu v následujícím období ve smyslu Stanov
a připomínek delegátů Valné hromady
zintenzivnit hledání dalších zdrojů sponzorského zabezpečení činnosti ČSB a soustavně sledovat
řešení majetkových a finančních otázek ve vztahu ke Sdružení sportovních svazů ČR
zabezpečit vydání nových Pravidel biatlonu, schválených Kongresem IBU 2010 s doplňky a
úpravami pro domácí soutěže a věkové kategorie, které neřeší mezinárodní pravidla do 30. 11. 2010
resp. do startu zimní sezóny 2010/2011
informovat průběžně vhodným způsobem kluby o všech přijatých závěrech a zabezpečit
pravidelnou aktualizaci internetové stránky ČSB o dosažených sportovních výsledcích s odborným
komentářem
vydat upřesněný seznam klubů vč. jejich adres a spojení do 31. 8. 2010
vytvářet podmínky pro splnění úkolů vyplývajících z přijatého „Plánu rozvoje a činnosti Českého
svazu biatlonu na období mezi VI. a VII. Valnou hromadou ČSB 2010 - 2014“ s doplňky vznesenými
na jednání
pokračovat v koncepci rozvoje letního biatlonu v podmínkách ČSB
připravit a svolat v roce 2014 VII. Valnou hromadu ČSB
zapracovat do Pravidel in-line a laser biatlon
vytvořit a zabezpečit systém vzdělávání trenérů
schválit změnu hodnocení bodování štafetového závodu dvojic
zvýšit informovanost o práci SCM

d)

krajským radám ČSB

1.

rozvíjet činnost ve smyslu novelizovaných Stanov ČSB, prohlubovat spolupráci s orgány a složkami
regionální státní správy a společenskými organizacemi, tyto v dostatečné míře informovat o
činnosti ČSB na regionální úrovni a o výsledcích a záměrech ve své práci.

e)

klubům ČSB

1.

věnovat zvýšenou pozornost realizaci úkolů uvedených v „Plánu rozvoje činnosti ČSB 2010-2014“ a
k jeho zabezpečení zpracovat vlastní plány rozvoje na toto období
zabezpečit do konce I. čtvrtletí 2011 provedení výměny Členských průkazů u svých členů na
základě jmenného seznamu členů
zaslat do 30. 6. 2010 přesnou adresu klubu vč. adresy pro elektronickou poštu
do 30. 6. 2010 upřesnit evidenci aktivních rozhodčích a dodat na sekretariát ČSB
do 30. 6. 2010 dodat na sekretariát ČSB přehled majetku klubů

3.
4.
5.

6.

7.
8.

2.
3.
4.
5.
VI.
a)

prezidentovi a výboru ČSB informovat o provedení VI. Valné hromady ČSB a přijatých závěrech na
internetové stránce ČSB a v hromadných sdělovacích prostředcích
prezidentovi a výboru ČSB pokračovat v průběžném vydávání „Informací klubům ČSB“

b)
VII.


Doporučuje

Vyslovuje
uznání a poděkování členům odstupujícího výboru a kontrolně revizní komise ČSB za vykonanou
práci v uplynulém funkčním období

Mgr. Václav Fiřtík v.r.
................... .....................
prezident ČSB
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PaedDr. Vít Effenberk v.r.
......................... ...........................
předseda návrhové komise
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