
 

 

24.2. 2015  restaurace u Trunečků, Nové Město nad Metují 

 

S ohledem na skutečnost, že se Valná hromada nesešla v řádném termínu v usnášeníschopném počtu, byla 

podle stanov svolána mimořádná Valná hromada na 24.2. 20:30hod. Program byl podle stanov již fixně daný 

původním návrhem a tudíž se nehlasovalo o jeho změně. 

 

Rada Volejbalového centra nad Metují: 

 Roman Ptáček, Tomáš Richter, Radka Cihlářová 

 

Program VH 02–2015 

 1) Nové stanovy Volejbalového centra 

 2) Korekce a upřesnění činností na 2015 

 3) Kontrolní komise 

 4) Diskuze  

 

1) Nové stanovy 

 Zdůvodnění změny stanov a názvu Volejbalové centrum nad Metují, z.s. 

 Seznámení se s novými stanovami 

 Hlasování 

 

Schválení nových stanov a změny názvu: 

 

Pro:   ……………    Proti:   ……………  Zdržel se:   ……………  

  



 

 

 

2) Korekce a upřesnění činností na 2015 

 Storno tábora s angličtinou – odřeknutí od přislíbených lektorů a nesehnání adekvátní náhrady 

 Informace o plážovém volejbalu na náměstí – přiklonění se k střídmější variantě, s programem členy 

seznámil Tomáš Richter včetně seznámení s chystaným turnajem dospělých, dětí i exhibicemi.  

 

Schválení změn a upřesnění činností na 2015: 

 

Pro:   ……………    Proti:   ……………  Zdržel se:   ……………  

 
 
 

3) Kontrolní komise 

 Smysl a činnost a povinnosti komise 

 Volba členů - návrh: Jiří Kuba, Milan Zajíček, Monika Richterová 

 

Volba navržených členů: 

 

Pro:   ……………    Proti:   ……………  Zdržel se:   ……………  

 
 
 

4) Diskuze 

 
 Dotazy, připomínky, návrhy … 

 Příspěvky 2015 – sloučení příspěvků do VoCe a ČVS, slevy 

 Info o plese 28.2.2015 – poslední volné lísky 

 
 



 

 

 

Usnesení z Valné hromady z února 2015 

 

Valná hromada Volejbalového centra nad Metují konaná dne 24.2. 2015: 

 bere na vědomí změnu sdružení na spolek, schvaluje nové stanovy a změnu názvu spolku 

 bere na vědomí a schvaluje korekci činností pro rok 2015 

 zvolila členy Kontrolní komise  

 vyslechla a akceptovala připomínky a návrhy v diskuzi 

  

 

 

V Novém Městě nad Metují, 24.2.2015    Zapsal/a:   ……………………………………………………………………….. 

 

 

      Za správnost:   předseda Roman Ptáček 

 

 

 

 

 Rada Volejbalového centra nad Metují: 

  

 

 

………………………………..  ………………………………..  ……………………………….. 

Roman Ptáček     Tomáš Richter     Radka Cihlářová 


