
     
 

Usnesení 

z Konference Karlovarského svazu cyklistiky / spolku Cyklistika Karlovarského kraje, z.s.  
konané dne 10. prosince 2016 od 13:00 hod v Karlových Varech – restauraci Novissimo 

 
 
Konference Karlovarského svazu cyklistiky / Cyklistiky Karlovarského kraje, z.s. (dále CKK): 
 
 
bere na vědomí: 1. Zprávu o činnosti a hospodaření KvSC za období 2012 – 2016 

přednesenou předsedou Pavlem Marešem 

 2. Zprávu revizní komise za období 2012 – 2016 přednesenou členem komise 
panem Richardem Zadákem. 

 3. Přednesenou důvodovou zprávu a návrh způsobu vedení krajské evidence 
– registrace členů CKK 

 4. Informaci o nutnosti kontroly dokladů o sportovních lékařských 
prohlídkách mateřskými kluby před podáním žádosti na vystavení licence 

 5. Informaci o průběhu přípravy cyklistické a triatlonové reprezentace na 
LODM 2017 předloženou členy přípravného výboru K. Macánem a Z. 
Kubíkem. 

 6. Usnesení Výkonného výboru k volbě předsedy / statutárního orgánu 
spolku Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. 

 

 
schvaluje: 1. Výsledky hospodaření za rok 2016. 

 2. Návrh rozpočtu na rok 2017. 
 3. Změnu názvu spolku, jeho sídla, počet delegátů na Valnou hromadu, 

způsob volby předsedy a možnost 3 členného VV jako dílčí body nových 
Stanov spolku. 

 4. Konečné znění Stanov spolku Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. 
 5. Zřízení Krajského tréninkového centra mládeže pro cyklistiku 

v Karlovarském kraji 
 6. Volbu členů Výkonného výboru – VV bude v nadcházejícím volebním 

období pracovat ve složení:  
   Karel ČERNÝ, Karel MACÁN a Pavel MAREŠ. 

 7. Volbu členů Kontrolní komise – KK bude v nadcházejícím volebním 
období pracovat ve složení:  

   Petr FIALA, Zdeněk KUBÍK a Miloslav LUXÍK. 
 8. Vytvoření webových stránek CKK. 

 9. Vypsání grafické soutěže na nové logo spolku. 



     
 

  

ukládá: 1. Výkonnému výboru podat nové Stanovy k registraci u Rejstříkového 
soudu v Plzni 

 2. Výkonnému výboru přípravu způsobu evidence – registrace členů 
 3. Panu R. Zadákovi připravit vytvoření webových stránek, zaregistrovat 

doménu a připravit návrh stránek 
 4. Výkonnému výboru prověření stavu a rozsahu stávajícího pojištění a 

možností a podmínek uzavření pojistné smlouvy na krytí rizik spojených 
s organizovanou činností subjektů sdružených pod CKK. 

 5. Výkonnému výboru zahájit jednání s Karlovarským krajem o zřízení 
Krajského tréninkového centra mládeže 

 6. Členům Kontrolní komise v termínu do jednoho měsíce od konání této 
konference zvolení předsedy KK. 

 
   . 

V Karlových Varech dne 10. prosince 2016     
 
 
zapsal:  Karel Macán      ověřil: Pavel Mareš 
         člen návrhové komise 

 

 

 

 



     
 

Usnesení 

z ustavujícího jednání Výkonného výboru spolku Cyklistika Karlovarského kraje, z.s.  
konané dne 10. prosince 2016 v 16:00 hod v Karlových Varech – restauraci Novissimo 

 
 
Ustavující jednání Výkonného výboru spolku Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. (dále CKK) 
proběhlo v přestávce Konference a mělo na programu jediný bod – volbu předsedy / statutárního 
orgánu spolku: 
 

Výkonného výboru spolku Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. schvaluje a potvrzuje do funkce 

Pavla Mareše 
jako zvoleného předsedu / statutární orgán spolku Cyklistika Karlovarského kraje, z.s. 

 
 
V Karlových Varech dne 10. prosince 2016     
 
 
 
zapsal:  Karel Macán      ověřil: Pavel Mareš 
              člen VV CKK 

 

 


