
Usnesení z valné hromady ZS A.I.C.E. ČR konané 18.5.2013 

 Valná hromada v souladu se stanovami odsouhlasila, že je usnášeníschopná, 
jako zapisovatelku zvolila pí Janu Svobodovou a schválila navržený program. 

  VH se uskutečnila za přítomnosti členů a zástupců klubů dle presenční listiny 
v campu Slunečnice u Vlčic a schvaluje přednesené zprávy o činnosti, hospo- 
daření, plánu na další období, inventuře zásob a provedení kontrolní komise. 
VH všemi hlasy schvaluje přijetí nových členů a čestné členství Ing.J.Kopečka. 

  Přijímá rezignaci Ing.Jana Kopečka na funkci člena KK a jednomyslně zvolila 
novým členem KK p.Vlastimila Vachtla. Dále odsouhlasila výši členských přísp 
na rok 2014 v této výši: člen(fyzická osoba) do 18 let 80,-Kč nad 18 let 150,-Kč 
přičemž se ruší zvýhodnění pro členství v délce nad 5 roků. Poplatky od klubů 
se dále dělí dle jejich velikosti (do 20 členů, do 50 členů a nad 50 členů), jejich 
výše se nemění. Splatnost příspěvků na účet či do pokladny je k 30.6.kal.roku. 

  Valná hromada ukládá výboru, aby v případě změn legislativy provedl změnu 
charakteru ZS a aby na webu uveřejnil termíny známých srazů v zahraničí. 
Též doporučuje členům hledat sponzory pro pořádané akce zemským svazem. 

  Valná hromada souhlasí, aby byly nadále vydávány infolisty ZS v četnosti 2x 
ročně, aktuální informace a pozvánky na akce uveřejňoval na svém webu a 
aby výbor zajistil zvýšení propagace činnosti ZS A.I.C.E. ve sděl. prostředcích. 

 VH doporučuje uskutečnit dle možností technické školení, výprodej zásob ND 
a zorganizovat v r.2014 celostátní víkendový sraz s VH „Dvoutakti na kolejích“. 

                                                     odsouhlaseno všemi přítomnými členy 

  jednání ukončeno v 19,50 hod 

 

složení výboru a kontrolní komise zemského svazu A.I.C.E. ČR: 

Pavel Křovák    - předseda ZS                                  (volební období 4 roky)                                      

Aleš Tichý        - místopředseda 

Oldřich Krejčí   - pokladník a čl.evidence 

Jiří Zedník        - správce webových stránek 

Ivan Svoboda   - soutěže a propagace 

Milan Zdvořák - předseda KK               Jakub Franc a Vlastimil Vachtl - členové   


