
Zápis z Valé hromady konané dne 23.6.2017

1) Úvod: Třetí Valná hromada Fotbalového klubu Jaroměř, z.s. proběhla
dne 23.6.2017.
Valnou hromadu zahájil člen výboru Lukáš Kňourek, přivítal přítomné a seznámil je s
programem Valné hromady.

Program:
1. Úvod
2. Zpráva předsedy FK Jaroměř o činnosti oddílu
3. Zpráva pokladníka a sekretáře
4. Návrh a volba mandátové komise
5. Návrh a volba návrhové komise
6. Schválení změny stanov
7. Návrh a volba revizní komise
8. Představení kandidátů do VV
9. Návrh a volba způsobu volby kandidátů do VV
10.Samotná volba VV
11.Návrh usnensení návrhovou komisí
12.Schválení usnesení
13.Diskuze
14.Závěr

2) Zpráva předsedy FK Jaroměř o činnosti oddílu – předseda p. Lebedinský 
přednesl uvedenou zprávu, kde přítomné informoval o proběhlé sezoně a o 
úspěšnosti jednotlivých ročníků. 

3) Zpráva pokladníka a sekretáře – pokladník a sekretář p. Červenka 
informoval přítomné o stavu klubových financí, o dotacích a dále pak o 
organizačních záležitostech fungování klubu.

4) Návrh a volba mandátové komise – do mandátové komise byli navrženi: 
Tomáš Čekal a Jiří Červenka. Výsledky volby: Pro – 15, proti – 2,              
zdrželi se – 2

5) Návrh a volba návrhové komise – do mandátové komise byli navrženi: Lukáš
Kňourek a Jiří Skalický. Výsledky volby: Pro – 17, proti – 2, zdrželi se – 0

6) Schválení změny stanov – stanovy viz příloha I. Výsledky volby: Pro – 12, 
proti – 2, zdrželi se – 5 

7) Návrh a volba revizní komise – do revizní komise byli navrženi: Jiří 
Skalický, Andrej Diheneščík,  Výsledky volby: Pro – 17, proti – 2, 
zdrželi se – 0

8) Představení kandidátů do VV
9) Návrh a volba způsobu volby kandidátů do VV – doVV byli navrženi: Jiří 

Červenka, Jiří Lebedinský, Tomáš Čekal, Lukáš Kňourek, Petr Libich a Jan 
Holub. Výsledky volby pro volbu VV jako celku: Pro – 16, proti – 3,       



zdrželi se – 0. 
10) Samotná volba VV –  výsledky volby členů VV ve složení uvedeném v 

předchozím bodě: Pro – 18, proti – 1, zdrželi se - 0 
11) Návrh usnensení návrhovou komisí – návrhová komise navrhuje usnesení 

viz příloha II. 
12) Schválení usnesení - Výsledky volby: Pro – 17, proti – 2, zdrželi se – 0.
13) Diskuze: Během diskuze byli panem Miroslavem Martinovským po jeho 

vtipném a zároveň trefném zhodnocení a podrobném rozboru uplynulé sezóny 
oceněni zlatými a stříbrnými kopačkami následující hráči FK Jaroměř: 
Zlaté kopačky získali pánové Martin Čenovský a Filip Korenčík, jakožto 
nejlepší střelci  a stříbrné kopačky za dlouholetou práci pro jaroměřský fotbal 
pak pánové Martin Kilevník a Jan Holub, který v tomto roce ještě navíc zvládl 
úspěšně složit maturitní zkoušku. Gratulujeme!!

V Jaroměři, dne 23.6.2017   vypracoval: Lukáš Kňourek ........................................
                                              

                                                   schválil: Jiří Lebedinský.........................................


