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Zápis z valné hromady sekce pool ze dne 6. 9. 2015  

(Praha, Strahov, Zátopkova ul. – sídlo ČUS) 

 

 Valná hromada byla  zahájena prezidentem  sekce pool Robinem Vladykou  ve 14.00 

hodin. Na  základě  kontroly  podpisů  přítomných  delegátů  bylo  konstatováno,  že  je 

přítomných 15 delegátů z celkového počtu 24 klubů sekce pool, tedy koná se řádná 

valná hromada (VH). 

 

1. Prezident sekce vyzval přítomné delegáty ke schválení programu VH v předloženém 

znění, program byl aklamací schválen. 

 
1. Zahájení a schválení programu VH 

2. Volba pracovního předsednictva, mandátové a volební komise a návrhové komise (členy pracovního 

předsednictva navrhuje VV a členy komisí pracovní předsednictvo) 

3. Zpráva mandátové komise 

4. Zpráva prezidenta sekce pool ČMBS – p. Robin Vladyka 

5. Návrh rozpočtu na r. 2015‐2017 

6. Volba zástupce Kontrolní a revizní komise za sekci pool (KRK) 

7. Různé 

8. Diskuse k předneseným zprávám 

9. Návrh a schválení usnesení VH 

10. Závěr VH 

 

2. Prezident  sekce  navrhl  do  pracovního  předsednictva  VH  všechny  členy  VVS  pool 

a Martina  Volfa  z 1.  Billiardového  Clubu  Děčín.  Zároveň  navrhl,  aby  pracovního 

předsednictvo plnilo úlohu návrhové komise. Pracovní předsednictvo bylo schváleno 

aklamací  ve  složení: Robin Vladyka,  Tomáš Vančura, Veronika Hubrtová  a Martin 

Volf.  Předsedou  pracovního  předsednictva  a  předsedajícím  VH  byl  posléze  zvolen 

členy pracovního předsednictva Martin Volf. 

 

Za  členy mandátové  komise  byly  aklamací  schváleny:  Ivana  Tvrzníková  a Monika 

Křivanová. 
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3. Mandátová  komise  potvrdila  kontrolním  hlasováním  přítomnost  15  delegátů 

s hlasovacím právem a konstatovala, že se koná řádná valná hromada sekce pool. 

 

4. Prezident sekce pool Robin Vladyka přednesl zprávu o činnosti a stavu sekce pool za 

uplynulé období. Přítomní delegáti vzali tuto zprávu na vědomí. 

 

5. Prezident sekce pool Robin Vladyka seznámil přítomné delegáty a hosty VH s vizí VVS 

pool na rozdělení rozpočtu sekce v období 2015‐2017. Vyzval přítomné delegáty, aby 

se vyjádřili k použití částky 60.000 Kč, kterou přidělil sekci pool VV ČMBS na odměny 

pro členy VVS pool. Po diskusi bylo přijato a schváleno usnesení. 

 

 „VH sekce pool bere na vědomí částku ve výši 60.000 Kč odsouhlasenou VH ČMBS 

pro  členy VV  sekce pool a  souhlasí  s jejím  rozdělením mezi  členy VVS pool podle 

klíče, který si VVS pool zvolí. Členské kluby budou o způsobu rozdělení informovány 

zápisem z jednání VVS pool.“ 

 15 PRO ‐ 0 proti ‐ 0 se zdrželo (usnesení BYLO přijato) 

 

 „VH  sekce  pool  bere  na  vědomí  odhad  prezidenta  sekce  pool  o  vývoji  rozpočtu 

v letech 2015‐2017.“ 

 12 PRO ‐ 1 proti ‐ 2 se zdrželi (usnesení BYLO přijato) 

 

6. Do kontrolní a revizní komise ČMBS byl za sekci pool navržen Petr Pazderka. Návrh 

vzešel  od  Tomáše  Vančury.  Kandidát  s nominací  vyjádřil  souhlas  a  představil  se 

přítomným  delegátům.  Nebyl  navržen  žádný  protikandidát.  Volbu  člena  do  KRK 

ČMBS ukládají VH sekce pool Stanovy ČMBS. 

 

 „VH sekce pool schvaluje Petra Pazderku za člena Kontrolní a revizní komise ČMBS 

jako zástupce za sekci pool.“ 

 13 PRO ‐ 0 proti ‐ 2 se zdrželi (usnesení BYLO přijato) 

 

 „VH  sekce  pool  pověřuje  prezidenta  sekce  pool  Robina  Vladyku  přednesením 

návrhu na odměňování  členů KRK  ČMBS  za  jejich odvedenou práci na nejbližším 

jednání VV ČMBS.“ 

 14 PRO ‐ 0 proti ‐ 1 se zdržel (usnesení BYLO přijato) 

 

7. K bodu  různé  bylo  přítomnými  delegáty  přijato  aklamací  usnesení,  že  mohou 

v diskusi vystoupit všichni přítomní hosté a rovněž mohou pokládat dotazy směrem 

k pracovnímu  předsednictvu  VH  sekce  pool.  Prezident  sekce  pool  stručně  uvedl 

dokument  představující  návrh  systému  soutěží  jednotlivců  pro  sezónu  2016. 

Předsedající  VH  posléze  vyzval  postupně  každého  z přítomných  delegátů,  aby  se 

vyjádřil  k tomuto  dokumentu,  který  byl  všem  členským  klubům  s předstihem 
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rozeslán.  Diskutováno  bylo  především:  výše  startovného  na  MČR  seniorů,  stejný 

termín pro dvě různé úrovně soutěží, finanční podpora juniorů, soutěže týmů a nová 

role  regionů, vedoucích oblastí a ambasadorů v návaznosti na  změny ve Stanovách 

ČMBS.  Po  obšírné  diskusi,  ze  které  vzešly  podněty  na  členy VVS  pool,  bylo  přijato 

následující usnesení. 

 

 „VH  sekce  pool  bere  na  vědomí  systém  soutěží  jednotlivců  pro  rok  2016 

prezentovaný ze strany VVS pool a doporučuje neměnit zásadním způsobem tento 

systém po dobu zbývajícího volebního mandátu současného VVS pool.“ 

 12 PRO ‐ 0 proti ‐ 0 se zdrželo (usnesení BYLO přijato) 

 

8. Diskuse k předneseným zprávám proběhla vždy v rámci projednávaného bodu. 

 

9. Předsedající  VH  shrnul  výstupy  a  usnesení  z VH  a  požádal  přítomné  delegáty 

o schválení uvedeného závěrečným hlasováním. 

 

 „VH  sekce  pool  schvaluje  výstupy  a  usnesení  z VH  sekce  pool  ze  dne  6.  9.  2015 

přednesené  předsedajícím  VH  a  pověřuje  jej  zhotovením  oficiálního  zápisu 

v předneseném znění.“ 

 11 PRO ‐ 0 proti ‐ 0 se zdrželo (usnesení BYLO přijato) 

 

10. Předsedající VH poděkoval přítomným delegátům za zdárný průběh  řádné VH sekce 

pool a ukončil VH v 17.30 hodin. 

 

Zápis podepsali členové pracovního předsednictva VH sekce pool ve složení: 

 
Martin Volf, předsedající VH 

Robin Vladyka, prezident sekce pool 

Tomáš Vančura, člen VVS pool 

Veronika Hubrtová, členka VVS pool 

Příloha: sken původního zápisu s originálem podpisů členů pracovního předsednictva VH 

Zapsal: Ing. Martin Volf 
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