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Usnesení z mimořádné Valné hromady SKFČR 
konané dne 26. 3. 2011 v kulturním domě v Jihlavě  

 

Valná hromada schvaluje: 
- pracovní předsednictvo, program, jednací řád 

- mandátovou a návrhovou komisi 

- převod závazků a pohledávek SKFČR, s. r. o. formou smlouvy o postoupení pohledávek a 

převzetí závazků na občanské sdružení Svaz kulturistiky a fitness ČR a schválila prodej 

obchodního podílu společnosti SKFČR, s. r. o. 

- pověřit jednatele společnosti SKFČR, s. r. o., pana Františka Porteše, vyhledáním zájemce o 

odkup obchodního podílu za účelem prodeje společnosti SKFČR, s. r. o. 

- pořadatele soutěží získávají možnost zavést startovné, maximální výše startovného se 

stanovuje: muži + ženy: 200 Kč, dorost + junioři + masters: 100 Kč, děti: 50 Kč ( přesnou výši 

určí pořadatel a schvaluje ho VV SKFČR) 

- změny stanov SKFČR: 

1. bod 4.1. Řídící orgány – rozdělení VV - Předseda trenérsko-metodické komise, škol a 

mládeže se rozdělí na Předseda trenérsko-metodické komise a mládeže a na Předseda 
komise škol. 
2. bod 4.1.1. - Nejvyšším orgánem SKFČR je VH SKFČR, kterou svolává VV SKFČR 

zpravidla 1x ročně, a to do konce třetího měsíce daného roku. 

3. bod 4.1.1. - Řádnou i mimořádnou VH svolává VV oznámením na oficiálních webových 
stránkách SKFČR a to nejpozději 21 dnů před konáním VH. 

4. bod 4.1.1. (a) - VH je usnášeníschopná, je-li přítomna polovina delegátů. Nesejde-li se VH v 

usnášeníschopném počtu v čase určeném na pozvánce, koná se bez dalšího odkladu za 30 

minut na témže místě a s týmž programem mimořádná VH. , která je usnášeníschopná, je-li v 

té chvíli přítomno alespoň 40 delegátů s hlasem rozhodujícím a tento stav nesmí klesnout až 

do závěru VH. 

 

Valná hromada bere na vědomí: 
- zprávy jednotlivých komisí 

- odstoupení prezidenta SKFČR pana Františka Porteše ke dni 31. 5. 2011 

 

Valná hromada ukládá VV SKFČR: 
- uveřejnit usnesení a zápis konané VH do 30 dnů od konání VH na oficiálních stránkách svazu 

- uveřejnit zprávy jednotlivých komisí do 30 dnů od konání VH na oficiálních stránkách svazu 

- vypracovat návrh členských příspěvků pro členy SKFČR, tento návrh předložit na příští VH 
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- zasílat pozvánku na VH elektronickou poštou všem subjektům SKFČR, které sekretariátu 

dodají svou e-mailovou adresu 

 

 

Předložené, Valnou hromadou schválené usnesení zpracovala návrhová komise ve složení: 

Martin Louda – předseda 

Ludvík Pokorný – člen 

Vladimír Pajič – člen 

 

S pověřením členů návrhové komise: 

 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 

Martin Louda      Ing. Martin Jebas 

předseda Návrhové komise    místopředseda SKFČR 

 

 

 

 


