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KOB Dob řichovice 
Zápis z valné hromady dne 10.1.2014 

 
 
 
Přítomni: 
 Mudr S., Jaroš V., Paulová M., Paul J., Štrossová J., Procházková M., 
Procházka A., Kándl F., Svobodová J., Pavlů J., Tachezy R., Sluka I., Rusá L., 
Mrázová P. 
 
Program:  

1) Zpráva o hospodaření klubu 
2) Schválení výše členských příspěvků za rok 2013 a postupu jejich stanovení 

v roce 2014 
3) Volba výkonného výboru a revizní komise 
4) Informace z nadřízených složek OB 
5) Registrace 2014 
6) Oddílové čipy inventura 
7) Různé 

 
1. Hospoda ření klubu 

 
Valná hromada schválila zprávu o hospodaření klubu v následujícím rozsahu: 
 
Stav financí k 31.12.2013……………………………... ………..17349,84 Kč. 
 
Příjmy za rok 2013 ........……………………….… 83541,26 Kč 
 z toho  

- členské příspěvky …………..….81040,00 Kč 
- úroky v bance ……………….……….1,26 Kč 
- vratky startovného......................2500,00 Kč 

  
 Výdaje za rok 2013…………………………………80213,00 Kč 

 z toho  
- startovné, ubyt.,sport materiál…..79881,- Kč 

  - poplatky bance ………………………332,- Kč 
 
 Na půjčovném za oddílové čipy vybráno...................................570,- Kč 
 (zahrnuto do členských příspěvků) 

 
Podrobné údaje o všech pohybech na oddílovém účtu i na pokladně oddílu 
jsou veřejně k dispozici na oddílových stránkách www.jhsoft.cz/obweb. 
Hospodaření klubu bylo zkontrolováno revizorkou oddílu Lenkou Rusou. 
 

 
 

2. Členské p říspěvky 
 

Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků v roce 2013 a též postup 
jejich stanovení pro rok 2014, tedy úměrně podle zaplacených částek za 
sportovní činnost jednotlivých členů. 
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 3. Volba výkonného výboru a revizní komise 
 
Valná hromada zvolila tříčlenný výkonný výbor ve složení: 
- Vladimír Jaroš – předseda, 
- Miluše Procházková – zástupce předsedy pro LOB, 
- Antonín Procházka – zástupce předsedy pro trenérskou činnost. 
Oba zástupci jsou oprávněni jednat za předsedu v jeho zastoupení jménem 
KOB Dobřichovice. 
Dále valná hromada zvolila revizní komisi, kterou tvoří jeden člen: 
- Lenka Rusá – revizorka. 
Volební období obou orgánů je čtyřleté. 
 
 
 

4. Informace z nad řízených složek OB 
 
Jarda Pavlů podal informaci ze svazu a Středočeské oblasti o návrhu na 
dobrovolný příspěvek 50,-Kč na rozvoj mládežnických výběrů, podobně jako 
tomu bylo loni. 
 
 
 

5. Registrace 2014 
 

Předseda KOB upozornil na blížící se registraci členů pro pěší OB, kdo se     
ještě nerozhodl, nechť tak učiní do 15.2.2014. 
 
 
 

6. Oddílové čipy inventura 
 

Oddíl disponuje sedmi čipy. Z toho 2 jsou u Lenky a Venduly Rusých,  
ostatních 5 je střídavě půjčováno přednostně dětem v souladu s Vnitřní 
směrnicí schválenou 5.3.2013. 
Jeden z původních osmi čipů - 232733 je ztracený od srpna 2009, protože 
nebyl dohledán v Mílově pozůstalosti. Valná hromada schvaluje jeho vyřazení 
z oddílového majetku. 
Seznam čipů je v příloze tohoto zápisu. 
  
 

 
7. Různé 

a) 
na oddílovém webu je možno umístit odkaz na galerii fotek z činnosti klubu, 
případně tam novou galerii vytvořit, dáme-li dost fotek dohromady 
 
b) 
číslo oddílového účtu je 234458348/0300, pro placení členských příspěvku se 
použije var.symbol platby vytvořený z registrace, kde DCE se nahradí číslem 
oddílu, tedy 0201, 
např. DCE5400 bude platit s var.symbolem 02015400. 
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c)  
dresy - Jitka Svobodová zařídí agendu s objednáváním nových dresů. 
Členové na její e-mail budou směřovat požadavky i případné nabídky na 
odkup dresů po odrůstajících dětech. 
 
d) 
Míla Procházková podala informaci o činnosti sekce lyžařského OB s 
nabídkou možnosti vyzkoušení LOB zejména novými členy. 
 
e) 
informovanost o akcích nadřízených složek - je vhodné sledovat web 
Středočeské oblasti. Také žádáme o přeposlání každé takovéto informace, 
která někomu přijde, na relevantní členy oddílu nebo předsedovi. 
 
f) 
Tonda Procházka podal informaci o zahraničních zájezdech: 
- 20.-27.7.2014 - Švýcarsko - Tonda zařídí přihlášení a zaplacení, termín do    
 20.1.14 za starovné 280,-CHF(kurs cca 22Kč). 
- MS Itálie - Benátky + Alpský les 
 

 
Zapsal: Vladimír Jaroš                           
 
V Dobřichovicích dne 10. ledna 2014 
 
Příloha - seznam oddílových čipů: 
 
 
 

Oddílové čipy KOB Dob řichovice 
Stav ke dni: 31.12.2013 

Číslo Zap ůjčen Poznámka 

416316 vrácen   

416159 vrácen   

301314 Rusá Lenka poškozený 

232129 vrácen   

224880 vrácen   

224891 Hovorka Metoděj   

232737 Rusá Vendula   

232733 ? ztracený 8/2009 - vyřazen 10.1.2014 
 


