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Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6 - Břevnov 

 

 
Zápis VH ČLU 21. února 2007 

 
 Na valné hromadě ČLU ze dne 21.2. 2007 byly přítomny následující osoby 
(podepsaná prezenční listina  VH ČLU – viz. příloha č. 1)  
 
Přítomni: 

Petra Puldová…………zástupce ČŽL, člen VV ČLU 
Silvia Hardtová……….zástupce ČŽL 
Petr Chmelař………….zástupce ČSML 
Ing. Roman Pokorný….zástupce ČSML, prezident ČLU 
Martin Nešpor………...zástupce ČSI, člen VV ČLU 
Tomáš Janda…………..zástupce ČSI 
Jiří Hardt………………sekretář ČLU 
 
 
Valná hromada ČLU se sešla v plném počtu šesti zástupců svazů a byla usnášení 
schopná. 
 

   

19.00 – 19.15 Prezence  
Program: 

19.15 Zahájení VH ČLU prezidentem ČLU  
19.20 Zpráva o činnosti VV ČLU – Ing. R. Pokorný 
19.30 Výroční zpráva ČLU 2005 – J.Hardt 
(Součástí této zprávy je i finanční zpráva ČLU) 
19.50 Zpráva o činnosti RK ČLU – P. Došlý e-mailem 
 (Součástí této zprávy jsou informace o prováděných kontrolách činnosti VV 
ČLU v roce 2005 a výsledků těchto šetření.) 
20.00 Rozpočet ČLU pro rok 2007 
20.15 Diskuse 
20.30 Zakončení VH ČLU  

 
 
 
 
 

 
Zápis: 

1. Zahájení VH ČLU prezidentem a schválení programu VH ČLU 2007 
 
2. Zpráva o činnosti VV ČLU  
 
3. Výroční zpráva ČLU 2006 – schválena jednomyslně, viz. příloha č.2 a 3 
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4. Zpráva o činnosti RK ČLU  -  akceptována viz. příloha č.4 
 
5. Rozpočet ČLU pro rok 2007 – schváleno jednomyslně, viz příloha č.5 
 
6. ostatní úkoly plynoucí z diskuse 
 - VV ČLU prověří možnosti vedoucí k dlouhodobému zajištění hrací plochy pro 
všechny svazy 
 - VV ČLU zajistí testy na zjišťování ovlivnění hráčů THC a alkoholem 
 - VV ČLU zahájí jednání se svazy, vedoucí ke sjednocení délky funkčních 
období členů VV svazů a zástupců jednotlivých svazů zvolených do VV ČLU.  
 - VV ČLU upraví stanovy ČLU tak, aby způsob nominace zástupců svazů na VH 
ČLU, neztěžoval práci ČLU ani svazů. Cíl je přejít od současné praxe, kdy jsou 
delegáti nominováni valnou hromadou svazu, k systému kdy tito delegáti budou 
nominováni jednotlivými VV svazů.  Vše proto, aby valná hromada ČLU mohla v klidu 
předcházet valným hromadám svazů. Rozpočty jednotlivých svazů jsou totiž zásadně 
navázány na rozpočet ČLU, který schvaluje VH ČLU.   
 
 
Valná hromada byla zakončena ve 20:50 hod. 
 
 
 
 
 
Zapsal:              J.Hardt 
              generální sekretář ČLU 
 
  

                                                                   ……..…………………………………. 
                                                                                                    Ing.  Roman  Pokorný 
                                                                                                         prezident ČLU 



Příloha č. 1 k zápisu z valné hromady ČLU konané dne 21. února 2007 

     
 

Rozpočet pro rok 2007 

VV připravil systém pro přerozdělení finančních prostředků ČLU pro rok 2007. 
Přitom VV ČLU vycházel z předpokladu, že v roce 2007 bude přiznána dotace 
alespoň ve stejné výši jako pro rok 2006, tzn. vycházelo se z částky 1.183.700,- Kč. 
 
Všem svazům bude vyplacena část dotace ve výši …………. 200.000,- Kč 
 
Na výstavbu www a režijní náklady ČLU ……………………….310.000,-Kč 
 
Zbylá částka bude rozdělena svazům na základě  
zjištěné členské základny pro rok 2007………………………….273.700,-Kč 
 
 
 
 
zapsal 
 
J. Hardt 
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