ZÁPIS A USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY ČFO
termín:
místo:
počet delegátů:

11. července 2012
Praha, Michle
7

PROGRAM:
Zahájení:
Předseda Výkonného Výboru Josef Souček přivítal delegáty a požádal je o zapsání do prezenční listiny.
Představení předsedajících: David Vráblík – jednatel firmy Rosengart, s.r.o., Josef Souček – předseda
výkonného výboru, Jakub Čmiko – místopředseda výkonného výboru.

1. Volba orgánů
1.a) Zapisovatel – Jakub Čmiko
průběh hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel se

0 proti

1 zdržel se

1. b) Mandátní komise – Jakub Flejšar
průběh hlasování:

6 pro

1.c) Schválení jednacího řádu konference
-

řídící valné hromady je předseda výkonného výboru
slovo uděluje účastníkům řídící valné hromady
do diskuse se každý přihlašuje zvednutím ruky, slovo uděluje řídící valné hromady
diskusní příspěvek nesmí být delší než 3 min, předsedajícím může být tento čas prodloužen
v průběhu jednání musí být vypnuty mobilní telefony
v průběhu jednání se nesmí kouřit a pít alkohol
porušením některých z těchto bodů může být delegát vyloučen z jednací místnosti

průběh hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel se

1 d) Schválení programu VV
1. Odstoupení Jana Mareše z funkce prezidenta ČFO a Karla Ouzkého z funkce výkonného výboru (dále jen
VV) ČFO.
2. Volba nového prezidenta a dovolba do výkonného výboru ČFO
3. Hospodaření ČFO
4. Stav fotbálkového sportu v ČR
5. Změna účtu ČFO
6. Spolupráce s nízkoprahovými kluby
7. Volná diskuze
průběh hlasování:

7 pro

0 proti
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0 zdržel se

2. Volba Prezidenta ČFO
Písemné odstoupení prezidenta Jana Mareše.
Kandidát na prezidenta ČFO byl Jakub Čmiko. Zároveň Jakub Čmiko odstoupil z funkce místopředsedy VV
ČFO.
průběh hlasování:

6 pro

0 proti

1 zdržel se

0 proti

1 zdržel se

0 proti

1 zdržel se

3. Volba místopředsedy VV ČFO
Kandidát na tuto funkci byl Jan Bazika.
průběh hlasování:

6 pro

4. Volba člena VV ČFO
Kandidát na tuto funkci byl Matěj Volek.
průběh hlasování:

6 pro

5. Hospodaření ČFO
Popsán stav situace, seznámení účastníků s dluhy. ČFO dluží hráčům cca 80 000,- Kč.
Při této příležitosti vystoupil David Vráblík a přiznal svou odpovědnost za tyto dluhy. Dále přislíbil, že dluh se
vyrovná do 2 let.
ITSF byl podán splátkový kalendář na 2 roky. Do konce února 2013 má ČFO v plánu splatit minimálně půlku
dlužné částky.
6. Stav fotbálku v ČR
Liga v sezóně 2011/2012 hrála pouze v Středočeském kraji, Ústeckém kraji a Královéhradeckém kraji.
Neprospělo tomu ani rozdělení firmy Rosengartu na 2 části, dluhy ČFO a konkurence z jiných herních odvětví
(Poker apod.).
Návrh řešení: sjednotit ČR, řídit ligu centrálně.
Dále je nižší účast na turnajích (nejen v ČR), vyjma mezinárodních turnajů, kde si ČFO udržela kredit i účast.
Návrh řešení: pořádání amatérských turnajů, více se zaměřit na střední školy (úkol Jana Baziky).
Úkol VV – pokusit vymyslet nový formát Českých pohárů na sezónu 2012/2013, či na sezónu 2013/2014.
Úkol prezidenta – zřídit facebookovou stránku
7. Změna účtu ČFO
ČFO dává za vedení účtu u Komerční banky přes 2 000,- Kč, proto chce ČFO změnit bankovní ústav.
průběh hlasování:

pro 7

proti 0

8. Nízkoprahové kluby
Angažování Matěje Volka.
Představení plánu: zapojení hráčů do trénování v klubech, hlubší spolupráce.
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zdržel se 0

9. Volná diskuze
Možnost vzniku multitable ligy. Jednání probíhají.
ČFO versus FUČR
FUČR má ambice zastřešovat všechny organizace v ČR. Jednání probíhají.
10. Hlasování o korektnosti zápisu z valné hromady.
průběh hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Závěrem předseda VV poděkoval všem přítomným za účast.

zapsal: Jakub Čmiko

V Praze 11.7. 2012

Za správnost - pracovní předsednictvo:

...............................……………
Josef Souček

…....................................………….
Jakub Čmiko

..................................…………...
Matěj Volek

HLASOVACÍ PROTOKOL
Protokol o hlasování na valné hromadě ČFO, konané 11.7. 2012 v Praze
Počet přítomných delegátů:
HLASOVÁNÍ
1. zapisovatel
pro
7

proti

0

zdržel se

0

2. návrh mandátní komise
pro
6

proti

0

zdržel se

1

3. schválení jednacího řádu
pro
7

proti

0

zdržel se

0

4. schválení programu valné hromady
pro
7

proti

0

zdržel se

0

5. volba prezidenta ČFO
pro
6

proti

0

zdržel se

1

6. volba místopředsedy ČFO
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pro

6

proti

0

zdržel se

1

7. volba člena výkonného výboru
pro
6

proti

0

zdržel se

1

8. hlasování o změně účtu ČFO
pro
7

proti

0

zdržel se

0

9. hlasování o korektnosti zápisu z valné hromady
pro
7
proti
0

zdržel se

0

Za správnost – mandátní komise:

……………………………………….
Jakub Flejšar
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