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ZÁPIS 
 
 
Z jednání valné hromady Sdružení vytrvalců Stříbro, z.s.(dále SV), konané dne 24.12.2015 
od 13:00 hod. v autoservisu AVL, Americká 1480, 349 01  Stříbro 
 
Přítomni:  Dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu přítomno 27 z celkových 46 členů spolku  
 
Program jednání: 

 
1) Nové stanovy Sdružení vytrvalců Stříbro, z.s. 

S účinností Nového občanského zákoníku  se Občanské sdružení (o.s.) mění na zapsaný spolek (z.s.). Název 
Sdružení vytrvalců Stříbro tedy zůstává, pouze koncovka o.s. se mění na z.s.. Tajemník spolku seznámil 
členy spolku s návrhem nových stanov, zpracovaných v  souladu s ustanoveními Nového občanského 
zákoníku a vyzval k jejich schválení.  Návrh byl jednohlasně schválen. Stanovy  jsou přílohou tohoto zápisu. 
 
HLASOVÁNÍ: PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  
 
USNESENÍ č.1:  Nové stanovy Sdružení vytrvalců Stříbro, z.s byly schváleny. 
 

2) Čestní členové SV 
Dle stanov SV se čestným členem stává automaticky každý člen, který v daném roce dovrší 70 let věku, 
nebo člen schválený valnou hromadou. Tajemník SV navrhl členům jako čestného člena Jaroslava Kotka a 
vyzval k jeho schválení. Návrh byl jednohlasně schválen. Od roku 2016 má tedy SV 6 čestných členů: 

Böhm Karel, Kotek Jaroslav, Plecháč Jaroslav, Sazama Josef, Šůcha Václav, Tolar Vladimír 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 27 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  
 
USNESENÍ č.2:  Čestným členem Sdružení vytrvalců Stříbro, z.s byl schválen Jaroslav Kotek. 
 

3) Členské příspěvky na rok 2016 
Členské příspěvky na rok 2016 zůstávají ve výši 200 Kč . Zaplatit příspěvek je možné hotově u pokladníka 
Václava Šůchy, nebo převodem na účet SV č.: 250531955/0300, do variabilního symbolu uvést r.č., do 
poznámky jméno a účel platby. 

POZOR, termín pro uhrazení příspěvku je dle nových stanov SV vždy do 31.3. kalendářního roku, za který 
se příspěvek hradí, poté bude neplatící člen na nezaplacení upozorněn a pokud nebude příspěvek uhrazen do 
1 měsíce, zaniká tímto členství v SV. 

 

4) Závody pořádané SV v roce 2016 
I v roce 2016 bude SV 2016 pořádat 2 běžecké a 1 triatlonový závod: 
13.02.2016 – Běh městským parkem 
12.03.2016 – Pepíkovo lávka 
25.06.2016 – Výrovský triatlon 
V běžeckých závodech bude přidána kategorie žen – nad 50 let a kategorie mužů – nad 70 let 
 
 

Ve Stříbře dne 24.12.2015,  zapsal: Jiří Trávníček, tajemník SV 

 


