
Západočeský badmintonový svaz v Plzni 

Hřbitovní 873/24, Plzeň 

-------------------------------------------------- 

 

 

Z á p i s 
z mimořádné valné hromady 19.října 2015  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Mimořádné VH se zúčastnili zástupci 11 badmintonových oddílů a klubů západočeské oblasti 

(B.Hora, BKV Plzeň, Dobřany, Keramika Chlumčany, SK Jupiter, Slavoj Plzeň, Slovan K. Vary, 

Sokol Doubravka, Spartak Chrást, USK Plzeň, Zbrklý úder Klatovy), 4 členové VV ZpčBaS a host 

VH J.Kubík. Prezenční listina s originálními podpisy účastníků a oprávnění zástupců  jednotlivých 

oddílů a klubů jsou uloženy v dokumentaci ZpčBaS v sídle sdružení. 

 

Mimořádnou VH zahájila předsedkyně ZpčBaS Milada Nováková: přivítala účastníky, 

vysvětlila důvody pro svolání VH a krátce připomněla sled předchozích událostí (schválení záměru 

zůstat samostatným subjektem, zpracování návrhu nových stanov, zveřejnění návrhu a diskuse k ně-

mu, úprava návrhu ve smyslu připomínek). Uvedla, že jednání mimořádné VH budou probíhat podle 

Jednacího řádu, který byl spolu s pozvánkou na VH zveřejněn na webových stránkách ZpčBaS a 

vyzvala přítomné k jeho event. připomínkování. Žádné připomínky nebyly vzneseny. Jednací řád byl 

schválen hlasováním (pro 11, proti 0, nikdo se nezdržel).   

Předsedkyně ZpčBaS  přednesla návrh VV ZpčBaS, aby mimořádné VH předsedal Jiří Kubík. 

Hlasování 11:0:0.  

Další průběh jednání mimořádné VH řídil předseda VH: 

 

- navrhl členy předsednictva VH : M.Nováková, T.Knopp; hlasování 11:0:0 

- navrhl složení mandátové komise: Slepička, Průcha, Benýšková; hlasování 11:0:0 

- navrhl složení návrhové komise: Malý, Kolářová, Vocelková; hlasování 11:0:0 

- provedením zápisu pověřil M.Novákovou 

- ověřovatelem jmenoval K.Chmelíčkovou 

- vyzval přítomné k event. doplnění předem zveřejněného programu mimořádné VH 

- nechal hlasovat o navrženém programu VH; hlasování 11:0:0 

- vyzval přítomné k event. doplnění předem zveřejněného návrhu Stanov ZpčBaS 

- nechal hlasovat o přijetí stanov ve znění zveřejněném na web. stránkách ZpčBaS 16.9.2015  

 

Pro přijetí zpracovaného návrhu Stanov Zpč. badmintonového svazu hlasovalo všech 11 

zástupců badmintonových oddílů a klubů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.  

 

Výsledky hlasování potvrdili členové mandátové komise svými podpisy.  Návrhová komise potvrdila 

usnesení VH, kterým svolaná mimořádná VH schválila návrh VV a přijala návrh nových stanov 

ZpčBaS. Předseda mimořádné VH krátce vysvětlil další postup (podání žádosti o zápis u rejstříkového 

soudu, zápis, konání řádné volební valné hromady). Předsedkyně ZpčBaS jednání uzavřela. 

 

    Za VV ZpčBaS v Plzni 

 

        Milada Nováková, předsedkyně 

 

Zápis ověřila 

Kateřina Chmelíčková 

 

V Plzni 20.října 2015  


