
Zápis z valné hromady SK Billiard Club Broumov, 
konané v pátek 8.3.2013 od 18:00

Program

1. Zahájení
2. Volba Pracovního předsednictva
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Přednesení zpráv

1. Zpráva o činnosti klubu
2. Zpráva finanční
3. Zpráva revizní komise
4. Zpráva vedoucích družstev

5. Diskuze
6. Zpráva mandátové komise
7. Zpráva návrhové komise

1. Přednesení usnesení
2. Doplnění usnesení

8. Schválení usnesení
9. Závěr

1. Zahájení

- Vyhotovení prezenční listiny přítomných členů SK Billiard Club Broumov (dále jen klub), viz 
příloha A
- Seznámení přítomných členů s programem valné hromady klubu

2. Volba pracovního předsednictva

- Předseda klubu: Jiří Nemeš (zdržel se Jiří Nemeš, ostatní pro návrh)
- Zapisovatel: Jiří Nemeš (všichni pro návrh)

3. Volba mandátové a návrhové komise

- Mandátová komise: Roman Chládek, Jiří Vít (všichni pro návrh)
- Návrhová komise: Daniel Kulhánek, Ing. Libor Bohadlo (všichni pro návrh)

4. Přednesení zpráv

4.1. Zpráva o činnosti klubu

Stávající činnost klubu je uspokojivá, klub není ve ztrátě. Aktuálně máme v technických 
disciplínách tři držstva a dvě družstva v trojbandu.



4.2. Zpráva finanční

- Viz příloha B, odpovídá pokladník Jiří Vít.

4.3. Zpráva revizní komise

- Viz příloha C, odpovídá předseda revizní komise Milan Strnad.

4.4. Zpráva vedoucích mužstev

- Jiří Nemeš (A tým) – A tým je s 5 body na posledním místě v tabulce. V případě výhry v 
posledním zápase s předposledními Pardubice se A tým posouvá na předposlední místo.

- Pavel Ptáček (B tým) – B tým již dohrál všechny své zápasy a je se šesti body na předposledním 
místě tabulky, kde i zůstane, v případě prohry Holic v posledním zápase sezony.

- Jiří Vít (C tým) – Aktuálně C tým drží s 8 body 7. příčku z 9 týmů v žebříčku. Při výhře 
posledních dvou zápasů se C tým může posunout na 5. místo.

5. Diskuze

- Zajištění turnajů v jednobandu a turnaj pro veřejnost. Jednoband se koná 1. dubna 2013 a turnaj 
pro veřejnost 25. května 2013. Členové klubu mají za úkol sehnat sponzorské dary na tyto turnaje. 
Jměnovitě: Jiří Vít (Pivovat Opat, Lutoma, Z-Trade), Jiří Nemeš (Veba), Milan Stranad (Pekárna).

- Členové mají za úkol kontrolovat, zdali je při odchodu zamčeno jak v herně, tak v kantýně. 

- Členové klubu mají nařízeno vysávat stoly, v případě, že jdou hrát na zakrytý stůl.

- Vedoucí družstva má za úkol zajistit úklid herny na zápas.

- Členové klubu se dohodli, že se budou společně podílet na propagaci šíření dobrého jména klubu.

- Jiří Vít přednesl zprávu nepřítomného člena klubu Karla Dyrc, o jeho postoji k hraní kulečníku o 
finanční částky. Z klubu zaznělo, že takové zápasy se v v herně nehrají. 

6. Zpráva mandárové komise

Mandátová komise komise ověřila, že je valná hromada usnášení schopná. Prezenční listina 
přítomných členů klubu viz příloha A.

7. Zpráva návrhové komise

7.1. Přednesení usnesení

- vyhodnocení úkolů z minulé valné hromady, splněny všechny body, vyjímaje koupě nového 
vysavače.
- stanovení nových úkolů, viz diskuze, bod 5.



7.2. Doplnění usnesení

- usnesení nebylo doplněno žádnými body

8. Schválení usnesení

Všichni přítomní členové hlasují pro návrh.

9. Závěr

Valná hromada klubu je ukončena ve 21:10 a sešlost pokračuje turnaje v trojbandu.

…...........................................
Jiří Nemeš, předseda klubu


