
konané dne 23.6.2012 v hotelu Globus, Gregorovo 2115/10, Praha 4

Zápis Z Valné hromady ČBA

Řízením Valné hr mody byl pověřen generální sekretář ČBA p. Ing. Václav Chocholoušek.

Generální sekret' ř ČSA p. Ing. Václav Chocholoušek přečeff nóvrn programu Valné
hromady ve zněn :

1. Zahájení

2. Sffhv~'en! j dnacího ř~dU
3. Schvólenl rogramu Valné hromady
4. Volba prac vního předsednictva, volba mandátové komise,návrhové komise a

Ryěřovatel zápisu
5. Ztfráva o či nosn výkonného výboru ČBA
6. Zpráva o h spodaření ČBA k 31.12.20 11
7. ~~zpočet n rok 20 12, včetně bilance zdroJu pro rok 20 12
8,. z4ráva pře sedů jednotlivých odborných komisí
9. Zrněna sta ov ČBA
10. 9'fkuze k p loženým zprávám
11.u~nesenf V Ině hromady ČBA
12.Zavěr

I. Z~hÓjeni V 100 hromady provedl prezident ČBA Mgr. Sv.?topluk Žóček. Valnó
hrEmada b /0 zahájena v 10:30podle čj. IV - 2 stanov C8A, o 30 min pozcěj proti
plánované u zahájení.

2. d~nerÓlní s kretář ČBA Ing. ~áclav Chocholoušek přečett'nóvrh jednacího řádu.
Hlasování Valná hromada eBA jednací řád schválila.

3. volnoe hro adou byl hlasováním schválen program.
4. Přbdsedy j dnotlivých oblastí byli navrženi členové návrhové komise JUDr. Holzer, p.

Hlaváč, p. ový. Předsedy jednotlivých oblastí byli navrženi členové mandátové
komise ve s ožení p. Rosa, p. Vlk, p. Kotiba. Předsedy jednotlivých oblastí bylo
novrženo p acovní předsednlctvo p. Gaftnar, p. Ohlídal, p. Balog. Předsedy
je~notlivýc oblastí byli navrženi ověřovatelé zápisu pLMalá, Bc. MOfler, p. Doležot,
Členové pr covního předsednictva, mandátové, návrhové komise i ověřovatelé
z6pisu byli alnou hromadou hlasováním schváleni.
Mbndátov komise ve složení p. Rosa, p. Vlk, p. Kotiba předložila počet
zqčastněný h: .
Jižní Morav 13 z 28 možných
SJvemí Mo ava 6 Z 21 možných
StYední Če hy 12 z 63 možných

5. ~.t~:~n~~ 7~~~~~:1v~o činnosti výkonného výboru ČBA.
6. Z rávu o h spodaření ČBA přednesl Ing. Chocho/oušek.
7. 'h . Choch loušek přednesl rozpočet na rok 2012.' ... '.
8. Zprávu doz čí rady za rok 20 11přednesl Ing. Pavel Hynek. Ing.Hynek prednesl

návrh na zn ení lékařské komise. Y ce preZident Stanislav Škoda přednesl zprávu o
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m rketingu BA. Předseoo disciplinární komise JUDr. František Novotný přednesl
zp ávu disci linární komise.

9. Př dsedajíc Ing. Václav Chocholoušek přednesl návrh na změnu stanov.
HI~sováno změně stanov, a to o bodu IV ods. 7 . , kdy se ze závorky vypouští
s,~1;o.rozh čích". Valná hromada schválifa změnu stanov ČBA.

1O. D~diSkuze s přihlásil p. Gaftnar s příspěvkem k přerozdělenf finančních prostředků
n pořodat le oblastních kol sohledem na počet rozhodčích na turnajích.
Pr zident Č A vyzval přítomné delegáty k dodání námětů pro vytvoření klíče pro
přerozdělen financí na fddíly.
PaedDr. Jiříobuski siP4sfěžovolna malou medklfjzoci amatérského boxu.
Ing. Choch loušek vyzv?1kluby(oddíly) k tlaku na místní radnice k přerozdělení
financí z ha ardu.
Petr Novotn vyzval k motivování boxeru směrem ke startům na mezinárodnfch
turnajích.
Zdeněk Fáb r sistěžoval na slabou komunikaci reprezentačních trenérů a
dddflových renérů.

11.Usnesení:Ná rhovó komise přednesla návrh usneseníve znění:

L va~ná hrom do ČBA SChvalujepřednesené zprávy prezidenta ČBA Mgr. Žáčka,
gecerálního sekretáře Ing. ChochoJouška, dozorčí rady a Předl! sedů jednotlivých
od mých omisí.

II. Va ná hrom da ČBA ukládá VV ČBA: I

• proje not všechny připomínky z diskuze
• zřídit I kařskou komisipři ČBA
• novel' :ovat stávající předpisy ČBA dle připomínek z pléno Valné hromady
• příoro it motivační kriteria pro hodnocení oddílů

Valná hr mada s hválila návrh usnesení.
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