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VALNÁ HROMADA 
Softballu Pardubice 

 
Dne 5. 1. 2017 v Pardubicích 

Účastníci: 

Registrovaní členové (se zaplacenými příspěvky): 14 

Fabíková Hana, Horálek Jan, Jehlička Jakub, Jochec Roman, Koblížek Pavel, Černochová Jitka, Rejda 

Jiří, Vránová Veronika, Všetečka Jan, Všetečka Petr, Líbalová Petra, Čech Jan, Špaček Martin, Fibiger 

Marek 

K 5. 1. 2017 registrovaných členů celkem 14 – valná hromada je usnášení schopná 
 
Citace stanov Softballu Pardubice platných k 11. 4. 2016: 
Čl. IV 
Valná hromada 

5. Usnášeníschopná je Valná hromada vždy, bez ohledu na počet přítomných členů, účast na 
Valné hromadě je věcí každého člena. K platnosti valné hromady je zapotřebí souhlasu 3/5 
většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak. 

 

Program valné hromady: 
 

1. Zpracování listiny příchozích 
2. Volba ověřovatele zápisu 
3. Zpráva stávajícího výkonného výboru 
4. Finanční analýza a rozbor roku 2016 – předložení účetnictví i s doklady 
5. Volba nových členů výkonného výboru 

a.) orgány předloží čestné prohlášení, že souhlasí s funkcí 
6. Diskuse 

 

 

Vlastní valná hromada: 

Hlasování probíhá za účasti všech příchozích. Všichni přítomní byli seznámeni se systémem hlasování 

a informováni, že valná hromada je usnášeníschopná. Byl odhlasován program, bez připomínek 14 

pro, 0 proti a 0 se zdržel. 

Proběhlo zpracování listin příchozích a jejich kontrola. 

Byl jmenován ověřitel zápisu: Čech Jan - 14 pro, 0 proti a 0 se zdržel. 

Předsedkyně Softballu Pardubice Hana Fabíková všechny přivítala oficiálně na zasedání valné 

hromady a ujmula se úvodního slova. Následně Jiří Rejda prezentoval hospodaření klubu v sezóně 

2016 a představil příjmové a výdajové položky nejen celkově za klub, ale také za jednotlivé kategorie. 
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Zhodnoceno také bylo pořádání ME žen 2016 do 22 let. V dotazích byly řešeny příspěvky a jejich 

výběr a výše. K dispozici bylo kompletní účetnictví za rok 2016 včetně dokladů a smluv. 

Poté se řeči opět ujala Softballu Pardubice Hana Fabíková - shrnula její činnost a ostatních členů 

výkonného výboru za sezónu 2016 a sdělila informace o událostech, které se v klubu staly – rezignace 

členů Výkonného výboru (Jakuba Jehlička a Pavla Koženého). Probrán problém nefunkčnosti Dozorčí 

rady. Zopakování funkce výkonného výboru a dozorčí rady.  

Následovala přestávka před volnou nových členů Výkonného výboru. 

Následně Jiří Rejda rezignoval na svůj post jednatele Softballu Pardubice – odůvodněno kritikou na 

jeho činnost během rekonstrukce a prací na areálu softballového hřiště ze strany A týmu. Jiří Rejda 

vysvětlil ještě jednou činnost Výkonného výboru a odpovědnost jednotlivých členů VV vůči klubu 

(dozorčí radě). 

Předsedkyně vyzvala k dovolení členů VV 

Jednatel – zájem nebyl – předsedkyní navržen Jiří Rejda (souhlasil a podepsal souhlas v papírové 

formě) - Hlasování 13 pro, 0 proti a 1 se zdržel. 

Sportovní manažer – zájem Čech Jan – (podepsal souhlas v papírové formě) - Hlasování 13 pro, 0 

proti a 1 se zdržel. 

Facity manažer – zájem Čech Jan – (podepsal souhlas v papírové formě) - Hlasování 13 pro, 0 proti a 1 

se zdržel. 

Předsedkyně vyzvala k řešení Dozorčí rady 

Rezignovat z Dozorčí rady nikdo nechtěl, zájem o členství v Dozorčí radě projevil Jehlička Jakub a 

Fibiger Marek (oba podepsali souhlas v papírové formě).  

Hlasování pro Jehlička Jakub 13 pro, 0 proti a 1 se zdržel. Hlasování pro Fibiger Marek 13 pro, 0 proti 

a 1 se zdržel. 

Jan Čech upozornil, že by v Dozorčí radě měl být i zástupce rodičů.  

Předsedkyně Softballu Pardubice oznámila, že do 5.2. 2017 bude svoláno společné jednání VV a DR. 

Diskuse – nikdo neměl k programu Valné hromady žádné připomínky ani dotazy. Oficiální část valné 

hromady byla tímto ukončena.  

Následoval volný program, během kterého Hana Fabíková představila spolupráci dalších členů klubu 
s marketingem. Info o změnách v nejmladších věkových kategoriích představil Jan Horálek. Jak bude 
probíhat příprava a sezóna mužského A týmu představil Jan Čech. 

 

 Výkonný výbor k 5. 1. 2017 a jeho funkce: 

Předseda Softballu Pardubice Hana Fabíková 
Místopředseda Softballu Pardubice Jan Horálek 
Jednatel Softballu Pardubice Jiří Rejda 

https://www.facebook.com/horys8
https://www.facebook.com/jan.cech.549
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Facility manažer Jan Čech 
Marketingový manažer Libor Matějka 
Sportovní manažer Jan Čech 
 

 

 

 

Zápis vyhotovil Jiří Rejda 

 

Ověřitelé zápisu: 

Jan Čech    ………………………………………. dne ………………………………… 


