
Zápis z iednání valné hromady „Krajského svazu ČSPS Ústecký krar' 

Název pobofoého spolku ČSPS: 

Místo konání VH: 
Datum konání VH: 

Krajský svaz ČSPS- Ústecký kraj 

plavecká hala, Chomutov 
23.11.2019 

li Zaháiení iednání 
Gabriela Soukupová. předsedkyně Krajského svazu ČSPS - Ústecký kraj se ujala řízení VH. 
Jednání VH bylo zahájeno ve .. . 1.-J. : .f.J.íiod. 

2/ Ziištění přítomných 
Gabriela Soukupová konstatovala, že v souladu s prezenční listinou je VH přítomno celkem 
..... /.f. ... členů z celkových „1.4: .. registrovaných klubů Ústeckého kraje. Všichni zúčastnění 
připojili své podpisy na prezenční listinu, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

3/ Proiednání a schválení programu iednání VH 
Program byl předložen ke schválení v tomto znění: 
Program: 

1. Schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatele zápisu; 
2. schválení STO 2020; 
3. diskuze; 
4. závěr . 

Návrh na usnesení č. 0412019: 
VH schvaluje program jednání. 
Členové hlasovali zdvižením ruky. Předsedající konstatovala, že pro návrh hlasovalo .... 
členů, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. 
Usnesení č. 4/2019: 
VH schválila program jednání. 

4/ Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání ;J 
Návrh na usnesení č. 05/2019: _ / "71 /'J . . . , . . , , vc:vnt:z... .-Y'l-0 ~..e ,,. . 
VH schvalu1e1ako zapisovatele zapzsu z1ednam .. . ...... ··: ...... ·t1'··· ~ 
VH J I · · k .. / , · · d , , oi'.~~ t.U2.. rodq '-- · se 1va u1e JG o overovate e zapzsu z Je nanz .... .. ... U ........... . 

Členové hlasovali zdvižením ruky. Předsedající konstatovala, že pro návrh hlasovalo . /.;5 
členů, .. .!. . se zdrželi hlasování, nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 05/2019: ~ 
VH schválila jako zapisovatele zápisu z jednání ........ ~-~ 
VH schválila jako ověřovatele zápisu z jednání .... . ~'fj-~ 

5/ Schválení STD pro rok 2020 

Návrh na usnesení č. 06/2019: 
VH schvaluje po projednání S1D Ústeckého kraje pro rok 2020 dle PN/ohy cr. 2. 



Č' lťf1}1 '·ť hlasovali zdvižením ruky. Pi"edscdající konstatovala. že pro n{,vrh hlasovalo 
.. /..-ť.. ~knů. nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti . 

ll snť.,mí č . 06/2019: 
VII ~chválila STO Ústeckého kraje pro rok 2020. 

7/ Diskuze 
• Komise rozhodčích 

Komise rozhodčích pracuje ve složení: Petr Neumann, Milan Dudek, Tomáš Slabihoud 
' Hana Kracíková. Petr Neumann požádal všechny kluby o aktualizaci seznamu rozhodčích 

na stránkách ČSPS. Předsedkyně pochválila Petra Neumanna a Tomáše Slabihouda za 
přípravu STO pro rok 2020. 

• Nominace rozhodčích na MČR dorostu a dospělých v Plzni: Petr Neurnnann, Pavel 
Brettschneider, Dana Becová, Martin Schejbal. 

• Stránkv Kraiského svazu http://okps.cz/ 
Předsedkyně požádala přítomné o aktualizaci kontaktů na stránkách ČSPS a na stránkách 
krajského svazu. 
Stránky KS spravuje Lukáš Hubálek. 

8/ Závěr 

Předsedkyně ,.Krajského svazu ČSPS - Ústeckého kraje" schůzi ukončila ve . //..~'-~ hod 
a poděkovala přítomným členům za účast. 

Přílohy: 

- Prezenční listina - Příloha č. 1 
- STO 2020 - Příloha č. 2 

V Chomutově, dne 23 .11 .2019 

~ .. ........ ·;,,•' · ...... . , .. 07e1 zápisu 
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