
Zápis z valné hromady SCM ZCO. 

 

Datum a místo konání : 22.10.2022, od 17:00 hodin, Ostrov - Horní Žďár 

Valná hromada byla svolána předsedou SCM v souladu se stanovami, jednání řídil předseda 
SCM Jiří Valeš. Jednání proběhlo dle níže schváleného programu. 

 

Program volební shromáždění SCM ZCO : 

1. Volba osob – předsedající, ověřovatelé zápisu, další dle návrhů 
2. Informace o počtu delegátů a členství v SCM dle nových stanov 
3. Zprávy o činnosti skupin dorostu (+juniorů) a žáků – Valeš, Michalec 
4. Volba orgánů SCM 
5. Různé 

 

K bodu 1– 
Jednání řídil předseda SCM Jiří Valeš, od bodu 5 Jan Michalec. Ověřovatelé zápisu byli 
jednohlasně zvoleni Karel Rambousek a Monika Lisá. 
 
K bodu 2– 
Přesedající seznámil přítomné, že v souladu s novými stanovami jsou členové SCM oddíly 
oblasti a členové trenérské rady, nikdo jiný  (fyzická osoba registrovaná v oblasti) přihlášku 
za člena SCM nepodal. Na jednání jsou přítomni po jednom zástupci oddílů BSO, DCH, 
KRL, KSH, LPM, MAS, MLA, NEK, ONO, SKV a VPM a 3 členové trenérské rady. Z celkem 
20 možných mandátů jsou přítomny osoby se 14 mandáty. Valná hromada je tedy usnášení 
schopná. 
 
K bodu 3– 
Jiří Valeš a Jan Michalec (v zastoupení Aleše Richtra) seznámili s činností skupiny dorostu 
(SCM+TSM) a žáků v roce 2022. Aktuální jsou nyní přihlášky na květnové soustředění ve 
Švédsku s účastí na Tiomille. Uzavření přihlášek je  31.10.2022.   
 
Návrh akcí žáků byl součástí zprávy Aleše Richtra, návrh akcí dorostu bude dopracován 
novou trenérskou radou.  

 
K bodu 4– 
Po delší diskuzi a projednání zájmu o práci v trenérské radě a funkci předsedy SCM byli 
navrženi 4 kandidáti do trenérské rady. Veřejným hlasováním byli jednohlasně zvoleni za 
členy trenérské rady SCM  : 
 
Matra Hanáková KRL 
Jan Michalec  DCH 
Aleš Richtr  VPM 
Ondřej Vodrážka VPM 
 
Předsedou SCM byl dále jednohlasně zvolen Jan Michalec. 
  
Valná hromada současně zkrátila v souladu s čl. 3.2. Stanov funkční období zvolených 
orgánů SCM na 2 roky. 
 



K bodu 5- 
Protože v oblasti vznikly nové oddíly a jiné zase nemají ve své členské základně mládež, 
bude provedena přeregistrace členů SCM. 
  
Usnesení :  
 
Valná hromada 
 
1. bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti 
2. volí orgány SCM s délkou funkčního období 2 roky ve složení : 
  předseda SCM    Jana Michalec  
                       členové trenérské rady Marta Hanáková  
      Aleš Richtr 
      Ondřej Vodrážka 
3. ukládá : -  zaktualizovat členství v SCM formou přeregistrace členů 
       -  předsedovi SCM Janu Michalcovi zajistit vydání zápisu z valné hromady a 
                     zápisu změn v rejstříku spolků 
 
 
 
V Ostrově 22.10.2022 
 
 
 
Zapsal :                                           Ověřili :  
 
                 Jan Michalec                                     Karel Rambousek                 Monika Lisá                                                                     


