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Členská schůze České Mountainbikové Asociace 
 
Účast Výkonný výbor: Václav Volráb, Jiří Bartoň, Jitka Brázdová, Václav Dvořák, Roman Kalabus 
 
Členové: dle presenční listiny 
 
Členská schůze občanského sdružení Česká Mountainbiková Asociace, z.s., IČO:28552075, se sídlem 
Kubelíkova 1189/29, 130 00 Praha 3 (dále jen „Sdružení“), se uskutečnila dne 28. listopadu 2015 od 
11:30 hodin v prostorách Hostince U Vodoucha v Praze. 
 
Členská schůze byla řádně svolána pozvánkou ze dne 29. října 2015, program členské schůze byl 
členům zaslán 18. listopadu 2015. 

 
 

1) Zahájení – Úvodní slovo předsedy občanského sdružení 
 
Předseda sdružení Václav Volráb přivítal zúčastněné členy Sdružení a zkonstatoval, že členská schůze 
je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na jejím jednání je přítomno 17 členů Sdružení. 
 
Předseda sdružení navrhl sebe do pozice Předsedajícího členské schůze. 
Přítomní členové jednohlasně návrh schválili. 
 
Vzhledem k budoucímu hlasování navrhl předseda sdružení do role Skrutátorů Jakuba Trávníčka 
a Jaroslava Bednaříka. 
Přítomní členové jednohlasně návrh schválili. 
 
Předseda sdružení dále navrhl Jitku Mimránkovou do role Zapisovatelky. 
Přítomní členové jednohlasně návrh schválili. 

 
 
2) Informace o činnosti občanského sdružení v roce 2015 
 
Předsedající seznámil účastníky s dosavadní činnosti sdružení v roce 2015.  
- dořešení soudních sporů s Tomášek Kvasničkou – vyhraný odvolací soud na jaře 
- prezentace sdružení na For Bikes 2015 
- info o stavu členské základy 
- mediální prezentace v časopise Velo, na facebooku 
- účast na summitu IMBA EU ve Francii 
- účast na konferencích ve Vsetíně, Strážnici, Domažlicích a v Brně 
- setkání trailbuilderů v Praze 
- prezentace výsledku dotazníku IMBA 
- návrhy a realizace Pumptracků 
- školeni trailbuilderů v Trutnově (Trutnov Trails) ve spolupráci s IMBA Trail Solutions 
- Lesy ČR – partner pro udržitelný rozvoj trailbuildingu 
- podpora pro nově vznikající projekty 
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Dále Předsedající představil předběžnou zprávu o účetnictví s upozorněním na skutečnost, že členům, 
kteří prezentují Čembu (konference, konzultace atp.) jsou propláceny náklady na cestu a strávený 
čas. 
 
 

3) Volba dvou členů do Výkonného výboru 
 
Důležitou součástí členské schůze byla volba dvou členů do Výkonného výboru. V tomto roce končí 
funkční období Jitce Hanušové a Jiřímu Bartoňovi. 
 
V předepsaném termínu bylo podáno pět kandidatur  - od Jitky Hanušové, Jitky Mimránkové, Sandry 
Tejnecké, Jana Ciglera a Kamila Tatarkoviče. Jitka Hanušová stáhla svou kandidaturu ještě před 
oficiálním zveřejněním kandidátů. Každý z kandidátů dostal prostor pro své představení a představení 
svých vizí v rámci činnosti Výkonného výboru i Čemby. 
 
Volbě do Výkonného výboru předcházelo delší představení plánu činnosti Sandry Tejnecké na úseku 
Trailbuildingu, ze kterého vzniklo dvojí hlasování: 
 
- Členská schůze pověřuje Výkonný výbor k podpoře a spolupráci se Sandrou Tejneckou na úseku 
Trailbuildingu. 
16 členů hlasovalo ANO, 2 členové se zdrželi hlasování 
 
- Členská schůze souhlasí, aby na základě souhlasu s podporou vznikl autonomní blok v rámci ČeMBA. 
3 členové hlasovali ANO, 13 členů NE, 2 členové se zdrželi 
 
Na základě proběhlého hlasování Sandra Tejnecká stáhla svou kandidaturu. 
 
Volba členů Výkonného výboru byla anonymní, k hlasování byly využity hlasovací lístky, které členové 
obdrželi u presence. Lístky byly vhozeny do připraveného a skrutátory zkontrolovaného boxu. 
 
V prvním kole volby členů Výkonného výboru Sdružení s funkčním obdobím na 3 roky sdružení 
obdrželi: 
Kamil Tatarkovič 17 hlasů 
Jan Cigler 12 hlasů 
Jitka Mimránková 9 hlasů 
 
V době hlasování bylo přítomno 19 členů Sdružení, Kamil Tatarkovič a Jan Cigler získali více jak 3/5 
přítomných hlasů a byli zvoleni do Výkonného výboru Sdružení s funkčním obdobím na 3 roky. 
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4) Představení plánu činnosti na rok 2016 
 
Předsedající představil plán sdružení na následující rok 2016 a to v bodech: 

Trailbuilding 
Systém školení a certifikace instruktorů jízdy na kole 
Práce s ambasadory ČeMBA (čestní členové) 
Větší spolupráce s bikovými lokalitami 
Podpora členské základny 
Pumptracky 
Národní web s přehledem trailového ježdění, vypracování systému klasifikace lokalit 
Spolupráce s partnery 
Finalizace nového webu 
Vyrobení prezentačních materiálů 
Účast na summitu IMBA EU 
Tvorba promo videa o činnosti ČeMBA 

 
Přítomní členové návrh schválili – 17 členů ANO, 2 členové se zdrželi 

 
 

5) Členský poplatek občanského sdružení pro rok 201 
 
Posledním bodem k projednání byla výše členského příspěvku. Návrh byl u běžného členství 
ponechat výši členského příspěvku a u právnických osob jej zvýšit. 

 
290,- plné členství 
500,- rodinné členství 
900,- právnická osoba 

Přítomní členové většinově návrh schválili. 18 členů ANO, 1 člen NE 
 
 

5) Ukončení členské schůze občanského sdružení 
 
Po posledním bodu jednání Václav Volráb poděkoval všem přítomným a následovala volná diskuse. 


