3. prosince 2016, Brno

Členská schůze České Mountainbikové Asociace
Účast Výkonný výbor: Václav Volráb, Roman Kalabus, Kamil Tatarkovič, Jitka Mimránková
Členové: dle presenční listiny
Členská schůze České Mountainbikové Asociace, z.s., IČ: 28552075, se sídlem Kubelíkova 1189/29,
130 00 Praha 3 (dále jen „Spolek“), se uskutečnila dne 3. prosince 2016 od 11:30 hodin v prostorách
Hostince U Dřeváka v Brně.
Členská schůze byla řádně svolána pozvánkou ze dne 4. listopadu 2016, program členské schůze byl
členům zaslán 20. listopadu 2016.

1) Zahájení – Úvodní slovo předsedy občanského sdružení
Předseda sdružení Václav Volráb přivítal zúčastněné členy Spolku a zkonstatoval, že členská schůze je
způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na jejím jednání je přítomno 18 členů Spolku.
Předseda sdružení navrhl sebe do pozice Předsedajícího členské schůze.
Přítomní členové jednohlasně návrh schválili. V době hlasování bylo přítomno 19 členů Spolku.
Vzhledem k budoucímu hlasování navrhl předseda sdružení do role Skrutátorů Janu Horákovou, Aleše
Gábu a Ondřeje Sáňku.
Přítomní členové jednohlasně návrh schválili.
Předseda sdružení dále navrhl Jitku Mimránkovou do role Zapisovatelky.
Přítomní členové jednohlasně návrh schválili.

2) Volba předsedy a revizora zapsaného spolku
Jedním z hlavních bodů členské schůze byla volba Předsedy Sdružení, neboť současnému předsedovi
Václavu Volrábovi skončilo funkční období.
V řádném termínu (dle stanov do 13.11) byla zaslána pouze jedna kandidatura a to Václava Volrába.
Kandidát se zúčastněným představil a přednesl své cíle a plány, rovněž zhodnotil svoji činnost
v uplynulém funkčním období.
Volba předsedy sdružení byla tajná. V prvním kole volby předsedy s funkčním obdobím na 3 roky
obdržel podle skrutátorů Václav Volráb 19 hlasů. V době hlasování bylo přítomno 19 členů Spolku.
Václav Volráb tak získal více jak 3/5 přítomných hlasů a byl zvolen předsedou na další 3 roky.
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Na pozici revizora sdružení kandidoval Jakub Trávníček.
Volba nového revizora hospodaření sdružení byla tajná. Ve volbě revizora hospodaření s funkčním
obdobím na 3 roky sdružení obdržel podle skrutátorů Jakub Trávníček 18 hlasů. V době hlasování
bylo přítomno 19 členů Spolku. Jakub Trávníček tak získal více jak 3/5 přítomných hlasů a byl zvolen
revizorem hospodaření na další 3 roky.

3) Informace o činnosti občanského sdružení v roce 2016
Předsedající seznámil účastníky s dosavadní činnosti sdružení v roce 2016.
‐ ČeMBA víkend – Strážnicko
‐ Týden členských výhod
‐ ČeMBA trika, tašky, batůžky a ČeMBA káva
‐ Prezentace spolku na For Bikes 2016 a na MS v NMnM
‐ Mediální prezentace Velo a facebook
‐ Účast na Summitu IMBA EU v Německu
‐ Spolupráce s CzechTourismem na projektu mtbczech.cz
‐ Memorandum s JMK
‐ MS Pump series
‐ ČeMBA členem České cyklofederace
‐ Aktivní odpor proti novele Mysliveckého zákona
‐ Pumptracky Benecko, Nebužely, Suchá Loz, Hostinné, Turnov, Kladno, Brno – Židenice, Kamenné
Žehrovice
‐ Trasování trailů Pec pod Sněžkou, Boskovice
‐ Jednání Šternberk, Lomnice nad Popelkou, Prostějov, Nový Jičín, Ženklava
‐ Přeshraniční projekt SR – ČR
Dále Předsedající představil zprávu o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření.
Přítomní členové jednohlasně činnost a výsledky hospodaření schválili.

4) Představení plánu činnosti na rok 2017
Předsedající představil plán sdružení na následující rok 2017 a to v bodech:
‐ Členská základna – týden členských výhod, ČeMBA víkend
‐ Sdílená stezka/Respektujme se navzájem
‐ Partnerství s Lesy ČR i s ostatními velkými vlastníky lesů v ČR
‐ Prezentace sdružení – For Bikes, SP NMnM
‐ Know how podpora pro nově vznikající i stávající projekty
‐ Zajištění finančních zdrojů nutných pro chod sdružení
‐ Podpora a spolupráce se všemi subjekty, které s námi sdílejí lesní a terénní cesty
‐ Pumptracky a traily
‐ Mtbczech.cz
‐ Školení pro bike instruktory
‐ Certifikace ČSKS
‐ Ambasadoři ČeMBA
Přítomní členové jednohlasně plán činnosti schválili.
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5) Členský poplatek občanského sdružení pro rok 2017
Posledním bodem k projednání byla výše členského příspěvku pro rok 2017. Návrh byl ponechat výši
členských příspěvků na stejné úrovni jako v roce 2016.
290,‐ plné členství
500,‐ rodinné členství
900,‐ právnická osoba
Přítomní členové jednohlasně návrh schválili.

6) Ukončení členské schůze občanského sdružení
Po posledním bodu jednání Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a následovala volná
diskuse.

________________________
Zapisovatelka

________________________
Předsedající
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