
    
     Program valné hromady ZS A.I.C.E. ČR  konané 6.6.2015 v ATC Chabařovice 
 

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. schválení nových členů                                                 (O.Krejčí) 
6. plán na další období                                                      (A.Tichý) 
7. odsouhlasení výše čl.přísp. na rok 2015                       (P.Křovák) 
8. diskuse + informace o úpravě stanov                            (O.Krejčí) 
9. přednesení návrhu usnesení +odsouhlasení                (I.Svoboda) 
10.  návrh konání příští VH + závěr a poděkování               (P.Křovák) 
 
 
jako zapisovatel navržena J.Svobodová         mandátová kom. 3 člennná 

  
 
 
 
     Usnesení z Valné hromady ZS A.I.C.E. ČR  konané na setkání dne 6.6.2015 
 
   Valná hromada ZS A.I.C.E. konaná dne 6.6.2015 v ATC Chabařovice přijímá a 
schvaluje přednesenou zprávy o činnosti za uplynulé období včetně plánu na další 
období, zprávu o hospodaření a kontrolní komise. Rovněž potvrzuje výši čl.příspěvků.  
Dále schvaluje přednesené návrhy vyplývající z diskuse a termín konání příští VH. 
 
  Valná hromada bere na vědomí připomínky dle zápisu z diskuse. Forma úhrady, 
termíny a výše členských příspěvků zůstávají beze změn. 
 
   Valná hromada ukládá výboru, aby doprodal zbylé zásoby ND a zbytek např 
daroval nějakému značkovému klubu. Dále aby výbor zpracoval možnosti výhod 
členství ( např. přibyla sleva na vstup do automuzea v Plzni) a uveřejnil toto na webu. 
Doporučuje všem členům svazu dále hledat sponzory pro námi pořádané akce. 
 
   Valná hromada souhlasí, aby nadále byly vydávány infolisty ZS v četnosti 2x ročně 
a adresář pomoci v nouzi byl opět aktualizován za 2 roky ve spolupráci s TK Plzeň a 
též aby výbor zajistil další akce presentující naši činnost, zlepšil situaci s výběrem 
členských příspěvků i získávání nových zájemců o členství v naší organizaci. 
 
   Valná hromada doporučuje více spolupracovat se sdělovacími prostředky, a snažit 
se uskutečnit technické školení pro zájemce v rámci jiné akce a nabídnout naše 
suvenýry a propagační letáky či další informace o ZS na více motoristických akcích. 
    Aktuálně informovat členy a další zájemce o připravovaných akcích na webu.                                           
 
 
                                               Odsouhlaseno  všemi přítomnými dle presenční listiny. 
 
 
 


