
	  
 
Valná hromada GWCCZ 22. 11. 2014, Zaječí 
 
Zápis z valné hromady GWCCZ 
 
Celkem členů v klubu: 38 (stav k 21. 11. 2014) 
Počet účastníků Valné hromady: 23 + 2 žadatelé o členství, závěrem Valné hromady v 17:30 se dostavil ještě Bohumil Kučera 
Datum konání: 22. 11. 2014 
Místo konání: Vinařství Nosreti, Zaječí 
 
Program valné hromady : 

1. Uvítání hostů 
2. Návrh programu jednání 
3. Zpráva o hospodaření - předběžná – hodnocení roku 2014 
4. Vyhodnocení srazu v Ostravě – závěrečná zpráva 
5. Zpráva interrepa – vyhodnocení účasti na mezinárodních srazech  
6. Sklad a klubový shop 
7. Odsouhlasení členských příspěvků na rok 2016 
8. Přijímání nových členů 
9. Návrh volební komise a odstoupení současného výboru 
10. Volba nového výboru a členů revizní komise 
11. Diskuse 
12. Závěr  

 
 

1. Uvítání hostů 
Prezident Vlastimil Švrček zahájil Valnou hromadu (dále jen VH) v 16:15 hodin. Všechny osobně přivítal. Předal slovo jednatelovi 
Janu Mikšátkovi.  VH je usnášeníschopná (23 členů z 38). Přečetl program VH a požádal o její odsouhlasení, pro: 23, proti: 0, 
zdrželo se: 0 členů. Požádal o souhlas s Gábinou Pospíšilovou jako zapisovatelkou VH – pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0. 
 

2. Návrh programu jednání 
Jednatel požádal členy o doplnění programu VH. Nikdo nepodal žádný návrh, ponechán tedy stávající program beze změny. 
Z programu VH byl vynechán bod o zprávě revizní komise, neboť nebyla žádná předložena. 
 

3. Zpráva o hospodaření - předběžná – hodnocení roku 2014  
Hospodář Lumír Barvík předal zprávu o hospodaření. Účetní uzávěrka bude vyhotovena až ke konci roku, tedy k 31.12.2014 
Stav účtu k 1.1.2014: 255547,95 Kč 
Stav účtu k 21.11.2014: 212881,66 Kč 
Výdaje: 120 691Kč (bankovní poplatky, cestovní doklady, DVD, poštovné, internet, nákup zboží do klubového stánku, účetní) 
Předpokládané výdaje do konce roku 2014, nelze definitivně vyčíslit: ubytování, vedení účetnictví, cestovní doklady, internet 
Příspěvky na rok 2014: 95 000 Kč. 
Pro platící ze Slovenska: je potřeba, abyste zadali, že poplatky za převod platíte vy. 
 

4. Vyhodnocení srazu v Ostravě – závěrečná zpráva 
Interrep Jaroslav Vavera poděkoval Vlastimilovi Švrčkovi za organizaci srazu v Ostravě. Účastnilo se 222 motocyklů, z toho 32 
členů klubu GWCCZ. Účastnilo se 23 států z 24 členských zemí GWEFu. 
Příští rok, máme termín 9.-12.7.2015, sraz bude nejspíše pořádán v Jižních Čechách Václavem Hodným. 
Vlastimil Švrček poděkoval Jaroslavi Nosretimu a Jiřímu Brunclíkovi za pomoc při organizaci srazu v Ostravě. 
 

5. Zpráva  interrepa – vyhodnocení účasti na mezinárodních srazech 
Jarda Vavera informoval členy o dvou proběhnutých zasedání GWEFu.  
V Polsku jsme zvítězili jako klub s největší účastí členů. 
 
Vyhodnocení členů, kteří nejvíce reprezentovali náš klub na zahraničních srazech.  
10 srazů, Alois Drlík a Vlastimil Švrček 
9 srazů, Jiří Pytloun a Oldřich Petrla 
8 srazů, Marian Gašpar 
6 srazů, František Sidor a Zdenko Matejka 
5 srazů, Jiří Brunclík, Emil Sakař a Jaroslav Langer 
4 srazy, Vladimír Slabý, Stanislav Pleva, Jaroslav Míč, Václav Zetek a Jiří Wiedemann 



 
STA karty – pokud ještě někdo neodeslal a máte minimálně 4 razítka, je tu možnost kartu zaslat do konce prosince 2014. 
 

6. Sklad a klubový shop 
V letošním roce se do klubového shopu nakoupilo zboží za částku 43 830 Kč a 3 900 nášivky. 
Tržba na srazu 47 025 Kč. Tržba Valná hromada 4 200 Kč.  
 

7. Odsouhlasení členských příspěvků na rok 2016 
Ponechána částka 2500,- Kč. Pro: 25, proti:0 , zdrželo se:0 členů. 

 
8. Příjímání nových členů  

Tomáš Nemec, pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0 členů. Klubové číslo 86. 
Martin Duchoň, pro: 23, proti: 0, zdrželo se: 0 členů. Klubové číslo: 87. 
Dan Hájek, nebyl přítomen, ale několik členů jej zná osobně, na mezinárodní srazy jezdí, i přestože není členem. Valná hromada 
byla proto požádána o výjimečné přijetí člena bez jeho účasti, pro: 20, proti: 2, zdrželo se: 1 členů. Klubové číslo 88. 
Stanislav Bobek ukončil členství v klubu GWCCZ ze zdravotních důvodů. 
 
 

9. Návrh volební komise a odstoupení současného výboru 
Volební komise: Pavel Fojtů předseda, Ladislav Svátek, Vladimír Slabý. Hlasování pro: 25, proti: 0, zdrželo se: 0 členů. 
Současný výbor se vzdává v tuto chvíli svých funkcí. Do zvolení nového výboru se vedením VH pověřuje volební komise.  
 

10. Volba nového výboru a členů revizní komise 
Návrh volební komise pro nové členy výboru. Valná hromada byla požádána, zda souhlasí s navrženými členy a byla požádána o 
jejich zvolení. 
Jiří Brunclík – hospodář, pro: 19, proti: 5, zdrželo se: 1 
Václav Hodný – viceprezident, pro: 19, proti: 5, zdrželo se: 1 
Oldřich Petrla – jednatel, pro: 19, proti: 5, zdrželo se: 1 
Vlastimil Švrček – prezident, pro: 19, proti: 5, zdrželo se: 1 
Jaroslav Vavera – interrep, pro: 19, proti: 5, zdrželo se: 1 
Vlastimil Švrček poděkoval Lumírovi Barvíkovi a Janu Mikšátkovi za dlouholetou činnost ve vedení výboru klubu. 
 
 

11. Diskuze 
Václav Zetek oznámil, že ukončuje činnost v revizní komisi. Podotkl, že dříve byla dvouletá čekací lhůta na členství, kde se 
prověřilo, zda bude nový člen řádným reprezentantem klubu a nyní má pocit, že se přijímá každý, kdo požádá o členství. Nelze 
spojovat členský poplatek se zdravotními důvody. Tedy pokud je někdo nemocný, tak by měl uhradit členský poplatek bez ohledu na 
to, jestli bude jezdit po srazech nebo ne. Jedná se o to, že jde o členství v klubu a ne o ježdění po srazech. Také podotkl, že by měla 
být zvolena nová revizní komise. 
Marián Gašpar – jezdí se na srazy a půjčují se STA karty nečlenům, kteří na ní jezdí. Toto by se dít nemělo. Vlastimil Švrček na to 
reagoval tím, že toto dělají lidé, které nikdo nezná a kteří nejezdí po srazech. 
Jiří Kopuletý - Číslo členů je odlišné, že je nás více, než je uvedeno na internetu. Gábina – doplnit na internetu jeden sloupec 
s pořadovým číslem a upravit jména u výboru a revizní komise. 
Věra Rosecká zůstává jako účetní klubu i nadále. 
 

12. Závěr 
VH byla ukončena v 17:30. S členy se rozloučil Václav Hodný, popřál hodně úspěchů a hodně šťastných kilometrů. 
 
 


