
    
     Program valné hromady ZS A.I.C.E. ČR  konané 7.6.2014 v kempu U mloka 
 

1. zahájení, navržení programu, volba zapisovatele        (P.Křovák) 
2. přednesení zprávy o činnosti                                        (P.Křovák) 
3. přednesení zprávy o hospodaření  + rozpočet             (O.Krejčí) 
4. zpráva kontrolní komise                                                (M.Zdvořák) 
5. zpráva o inventuře skladu                                             (V.Vachtl) 
6. volba nového člena výboru a KK                                   (P.Křovák) 
7. plán činnosti na další období                                         (A.Tichý) 
8. odsouhlasení změny výše člen. příspěvků                    (J.Zedník) 
9. diskuse + informace o dalších akcích                           (P.Křovák) 
10. přednesení návrhu usnesení +odsouhlasení                (A.Tichý)) 
11.  návrh konání příští VH + závěr                                     (J.Zedník) 
 
 

      zapisovatelky: J.Svobodová, L.Křováková         mandátová kom. 3 člennná 
                       
 
 
     Usnesení z Valné hromady ZS A.I.C.E. ČR  konané na setkání dne 7.6.2014 
 
   Valná hromada ZS A.I.C.E. konaná dne 7.6. 2014 v kempu U mloka přijímá a 
schvaluje přednesenou zprávy o činnosti za uplynulé období včetně plánu na rok 
2014, zprávu o hospodaření včetně rozpočtu na rok 2015, inventuře a kontrolní 
komise. Rovněž schvaluje snížení výše člen. příspěvků pro fyzické osoby, které 
zaplatí do 31.3. v kalendářním roce ze 150,-Kč na 100,-Kč. 
Dále schvaluje přednesený návrh na jmenování Dana Přiváné čestným členem ZS a 
místo konání příští VH, s tím, že termín srazu bude koordinovat s ostatními pořadateli 
(zejména wartburg srazu). Vhodný kemp vyhledá a zajistí do konce roku M.Zdvořák. 
 
  Valná hromada bere na vědomí rezignaci p.Jakuba France na funkci člena KK a 
odsouhlasuje novou členku výboru paní Ilonu Hanzlíkovou za Zdic a nového člena 
kontrolní komise p. Jiřího Zedníka z Prahy, který nadále zůstává správcem webu ZS. 
 
   Valná hromada ukládá výboru, aby provedl přeregistraci zem.svazu na zapsaný 
spolek. Dále aby výbor pokračoval v pořádání akcí dle požadavku členů a zvýšil 
kázeň ve výběru členských příspěvků. Doporučuje všem členům svazu dále hledat 
sponzory pro námi pořádané akce. Počet členských klubů v zem.svazu se v poslední 
době snižuje, ale naopak přibývá počet nových členů jako fyzických osob. 
 
   Valná hromada souhlasí, aby nadále byly vydávány infolisty ZS v četnosti 2x ročně  
a též aby výbor zajistil další akce presentující naši činnost, včetně získávání nových 
zájemců o členství v naší organizaci. ZS aktuálně informoval členy o akcích na webu. 
 
   Valná hromada doporučuje ZS více spolupracovat se sdělovacími prostředky, 
aktivně vystoupit proti připravovanému fin. znevýhodnění vlastníků starších vozidel a 
uskutečnit v zimním období technické školení a snížit vbrzku stávající zásoby ND. 
                                       
 
                                               Odsouhlaseno  všemi přítomnými dle presenční listiny. 


