Zápis z jednání Valné hromady Asociace lodní třídy
Optimist (ALT Q)
9.10. 2010 , Nové Mlýny
VH řídil Jan Staněk, zapisoval Martin Bezděk
Výbor ALTQ: Karel Šamšula, Jan Staněk, Marek Bachtík, Jiří Šugár, Rostislav Mareček, Jiří
Halouzka, Martin Bezděk
Přítomní: seznam přítomných a zástupců Příloha č.1
1/ úvod – přivítání, přečtení programu
Jednomyslně odhlasován program

Jan Staněk

2/ zpráva hospodáře za rok 2009
Marek Bachtík
M.Bachtík přednesl zprávu hospodáře:
 počet platících členů bylo v r.2010 56, vybráno
28 000.-Kč
 hlavní výdaje - příspěvek IODA, nákup pohárů a diplomů pro děti
 peníze na účtu po úhradě pohárů kolem
cca 9 000.- Kč
3/ volba výboru
Výbor má 7 členů. Na úvod oznámili Marek Bachtík a Jiří Šugár, ţe nekandidují na další
práci ve výboru.
Návrh výboru:
- zachovat 7 členný výbor ve sloţení: Jan Staněk, Karel Šamšula, Martin Bezděk, Jiří
Halouzka a za odstupujícího Jiřího Šugára a Marka Bachtíka navrhuje výbor členům
Pavla Schwarze a Vladimíra Dvořáka.
Výbor dále vyzval členy k doplnění kandidátky.
Pavel Schwarz hlasoval jménem 23 členů ALT Q na základě plné moci zákonných zástupců,
doloţených při přihlášce do ALTQ.
Bylo odhlasováno, ţe od příštího roku hlasují jen zákonní zástupci, nebo ti, kdo předloţí plné
moci k zastupování na VH od zákonných zástupců(viz bod 5).
Boris Ţivný navrhl, aby volba proběhla pro kaţdého navrţeného kandidáta samostatně.
Valná hromada hlasování xxx pro,yyyy proti, zz se zdrţelo návrh přijala.
Vlastní volba výboru:
Pavel Schwarz
Jan Staněk
Karel Šamšula
Martin Bezděk
Jiří Halouzka
Vladimír Dvořák
Rostislav Mareček

pro
17
40
4
35
40
34
40

proti
0
0
13
1
0
0
0

zdrţel se
23
0
24
3
0
6
0

Výbor byl zvolen ve sloţení: Pavel Schwarz, Jan Staněk, Martin Bezděk, Jiří Halouzka,
Hlasování o doplnění výboru o 7.člena:
pro 13
proti 25

zdrţel se 3

Valná hromada ALT Q, Nové Mlýny, 9.10. 2010

Strana 1

Hlasování o tom, ţe výbor bude 6-ti členný a předseda bude mít v případě
rovnosti 2 hlasy:
pro 27
proti 10

zdrţel se 3

Odhlasováno, že výbor bude v následujícím období pracovat jako 6-ti členný ve výše
uvedeném složením a právo rozhodujícího hlasu má předseda.
4/ členský příspěvek
Výbor navrhuje, aby prorok 2011 zůstal příspěvek 500,-Kč. Forma úhrady je platba
převodem do 30.4. nebo hotově hospodáři na prvním Poháru ČR
pro 35
proti 0
zdrţel se 6
Hlasováním byl přijat návrh výboru.
Na dotaz, jak se nakládá s členskými příspěvky odpověděli J.Staněk a
R.Mareček stručnou rekapitulací zprávy hospodáře Marka Bachtíka, viz bod 2.
5/ zastupování členů ALT Q
Výbor navrhl, ţe nezletilého člen zastupuje rodič, nebo jiná osoba na základě předloţené plné
moci rodiče člena ALT Q.
pro 37 proti 0
zdrţel se 3
Hlasováním byl návrh výboru přijat.
6/ soutěžní řád pohárových závodů
Návrh výboru:
Od roku 2011 Pohár ČR, Bohemia, Moravský počítán z členů ALT Q, kteří mají ve dnech
konání závodu zaplacen příspěvek, všichni ostatní dostanou za závod 101 bodů, jako kdyby
nestartovali. Výbor se zavazuje, ţe do 7 dní od závodu vyvěsí na stránkách ALT Q průběţné
výsledky pohárů.
Protinávrh Borise Ţivného:
B.Ţivný přednesl návrh vyhodnocovat poháry pomocí „log bodů“
pro 2
proti 15 zdrţel se 24
Hlasování o navrhovaném soutěţním řádu dle návrhu výboru
pro 38
proti 0 zdrţel se 2
Soutěžní řád byl odsouhlasen dle návrhu výboru.
7/ rozdělení příspěvku ČSJ (MŠkolství ….) v roce 2011
Členové asociace byli výborem seznámeni s tím, ţe na příspěvek Ministerstva školství pro
ALT Q není nárok a rozhodnutí výboru o podpoře pořadatelů má charakter příslibu.
V případě, ţe MŠ příspěvek neposkytne, není tento příslib vymahatelný. Dále byli členové
asociace seznámeni s účelovým vázáním prostředků na podporu nejméně 7 denního
soustředění a sluţby spojené s ním, není moţné ji pouţít na nákup materiálu.
V případě, ţe bude opětovně v roce 2011 získán účelový příspěvek navrhuje jej výbor rozdělit
následovně:
1. Otevřená soustředění pro nováčky bez licence i závodníky – pořadatelské
přihlášky podané do 31.1.2011.
Podmínky otevřeného soustředění schválené po uzávěrce výborem ALT Q
- minimálně 5 denní trénink, kapacita 30 optimistů
- otevřené i pro nečleny ALT Q
- členům ALT Q poskytnuta sleva 300,-Kč. Zrušeno hlasováním
- předloţeno vyúčtování a zpráva do 31.8.2011

Valná hromada ALT Q, Nové Mlýny, 9.10. 2010

Strana 2

2. Soustředění účastníků ME a MS – zbytek
Podmínky soustředění účastníků ME a MS
- trenér soustředění musí být odsouhlasen výborem ALT Q
- minimálně 7 dní tréninku (není nutno vcelku = dvě soustředění)
- předloţeno vyúčtování a zpráva do 31.8.2011
Z diskuse vyplynul pozměňovací návrh neposkytovat členům asociace slevu 300.-Kč na
soustředění.
Hlasování o zrušení příspěvku 300,- Kč pro členy ALT Q, kteří se účastní podporovaných
soustředění, z návrhu výboru
pro 37 proti 2 zdrţel se 0
Protinávrh Borise Ţivného:
Příspěvek na soustředění (tábor) nováčků Q rozdělí výbor dle vlastního uváţení dle výše
výborem navrţených pravidel na základě přihlášky / ţádosti o příspěvek pořadatele odeslané
výboru do konce ledna 2011. Soustředění účastníků MS a ME dle návrhu výboru.
pro 39 proti 0 zdrţel se 0
Hlasováním byl přijat protinávrh Borise Živného.
8/ podmínky pro účastníky ME a MS
Výbor navrhl následující podmínky účasti závodníků
 Nominace z poháru a MČR(stejné jako doposud), mít odjetý 1 mezinárodní závod
IODA v roce nominace a druhý nejpozději do termínu pořádání ME,MS.
 5 nominovaných na MS se do 30. 11. rozhodnou, zda budou startovat na
MS, nebo ME, další oslovení výborem svá rozhodnutí učiní do 31.12.
 Do 15. 1. výbor zajistí vyvěšení oficiální nominace na stránkách ALT Q s jménem
vedoucího výpravy na ME a MS
 na zahájení, ukončení a doprovodný program mít týmové oblečení, včetně
oficiálního doprovodu
Z diskuse vyplynuly následující doplňující návrhy:
 na MS světa bude poměr zastoupení dívek a chlapců (nebo naopak) max 4:1(v
případě přihlášení se pouze jednoho pohlaví můţe být poměr 5:0)
 výbor má moţnost poţádat nominované uchazeče o zaplacení kauce na krytí
nákladů na účast aţ do výše 50% jiţ v době přihlášení se ALT Q. Této moţnosti
výbor vyuţije v případě, ţe bude větší počet zájemců o jeden ze závodů.
Hlasování o návrhu včetně doplňujících návrhů:
pro 39
proti 0 zdrţel se 0
Hlasováním byl odsouhlasen návrh výboru včetně doplňujících bodů.
9/ pohárové závody a MČR 2011 – návrh k projednání s ČSJ a pořadateli na setkání
20.11.2010
Výbor seznámil členy asociace s návrhem termínů a místa závodů, který do 31. 10. odešle
ČSJ jako podklad pro společné jednání o CTL dne 20.11.201 v následujícím znění:
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Klasifikace

Datum

Místo

Mistrovství ČR
Pohár ČR

25.8.-28.8.2011
30.4. - 1.5. 2011
14.5. - 15.5.
2011
28.5. - 29.5.
2011
11.6. - 12.6.
2011
3.9. - 4.9. 2011
24.9. - 25.9.
2011
7.5. - 8.5. 2011
18.6. - 19.6.
2011
2.7. - 3.7. 2011
13.8.-14.8.2011
10.9. - 11.9.
2011
17.9. - 18.9.
2011
23.4. - 24.4.
2011
7.5. - 8.5. 2011
4.6. - 5.6. 2011
18.6. - 19.6.
2011
2.7. - 3.7. 2011
1.10. - 2.10.
2011
28.5. - 29.5.
2011
24.9. - 25.9.
2011
?.8.2011
21.5. - 22.5.
2011

Nové Mlýny
Lipno - Lipno n. Vltavou

Český pohár

Moravský pohár

Česko - Slovenský pohár

Interpohár

Rozkoš
Nové Mlýny
Lipno - Černá
v Pošumaví
Lipno - Lipno n. Vltavou
Nové Mlýny
Dvořiště
Lipno - Lipno n. Vltavou
Velké Dářko
Seč
Lipno - Lipno n. Vltavou
Jesenice
Olešná
Velké Dářko
Žermanice
Brno
Velké Dářko
Hlučín
Nové Mlýny
Nové Mlýny
?
?
Žermanice
Námestovo
Tresná
Rybnik

Po diskuzi na téma zda nesníţit počet závodů poháru ČR na 4 bylo přistoupeno k hlasování o
návrhu výboru:
pro 35
proti 1 zdrţel se 2
Hlasováním byl přijat návrh výboru.
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10/ diskuse
P.Schwarz měl příspěvek o práci v klubu
Přednesen návrh, aby byli v Českém i Moravském poháru hodnoceni všichni členi ALT Q
účastníci, bez ohledu na klubovou příslušnost
pro 36
proti 0 zdrţel se 0
Hlasováním byl návrh přijat.
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Příloha č. 1 Presenční listina
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