
Výroční valná hromada 

České federace požárního sportu o.s 

 

Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 

 

Body výroční valné hromady: 

1. Zhodnocení projektu soustředění 

2. Krajská dotace 

3. Účast na podzimním kole soustředění 

4. Počet soustředění v roce 2011 

5. Rozvoj projektu soustředění 

6. Reprezentační družstvo dorostu 

7. Sponzoring 

8. Volby výkonného výboru České federace požárního sportu 

9. Diskuze 

 

Zvolení zapisovatele: Petra Kratochvílová 8 hlasů přítomných 

Zvolení ověřovatelů zápisu Václav Turek, Emil Plaček 

8 hlasů přítomných 

Schváleno jednohlasně 

 

ad.1 – Paní Anna Plačková přednesla zprávu o projektu a celkové hodnocení 

projektu v roce 2010.Souhrnem byl projekt zhodnocen jako velmi pozitivní a 

předsevzatý úkol projektu byl splněn a výsledky účastníků jsou znatelné. 

Rozvoj projektu soustředění dorostu bude jistě naplánován na období roku 

2011. 

 

ad.2 –V letošním roce obdrželo sdružení České federace požárního sportu na 

podporu projektu soustředění dorostu v disciplínách požárního sportu částku 

50 000,- Kč od Krajského úřadu. Členská schůze projednala využití těchto 

finančních prostředků v letošním roce a z řad členů padly celkem dva návrhy  



- zakoupení hadic pro jednotlivce 

- zaplacení nájemného stadionu a vyrobení překážek 

K bodu nájemného bylo podáno přesnější vysvětlení a formou 

nájemného bude snížena částka ubytování dorostenců a dorostenek při 

pořádání projektu soustředění v roce 2011 a možnost postavení 

celoroční dráhy s překážkami na disciplínu 100m s překážkami. 

 

Hlasování: 

Zakoupení hadic pro jednotlivce – 0 hlasů přítomných 

Nájemné stadionu a výroba překážek – 9 hlasů přítomných 

 

Jednohlasně schváleno nájemné a výroba překážek. 

 

ad.3 – Počet účastníku na podzimním kole soustředění byl valnou 

hromadou schválen v počtu maximálně 50 osob. 

 

ad.4 – Projekt soustředění na rok 2011 

 

Celkově se budou pořádat dvě kola soustředění jarní a podzimní. 

V případě volného termínu bude uspořádáno i 3 kolo a to, soustředění 

před krajskou soutěží. 

pokud se tento termín nenajde, členové sdružení budou hodnotit 

účastníky soustředění na postupovém kole v Nové Roli. 

 

Hlasování – 9 hlasů přítomných schváleno jednohlasně 

 

ad.5 – Rozvoj projektu soustředění do ČR 

Rozšíření projektu do České Republiky bude formou projektu 

pořádaného v Karlovarském kraji. Jedná se o soustředění, která budou 

probíhat jednou ročně a to vždy v termínu jarních prázdnin daného 

kraje. Dle informací je o projekt velký zájem již v jiných krajích ČR.  

 

Hlasování PRO 9 hlasů přítomných 

          PROTI 0 hlasu přítomných 

Schváleno jednohlasně 



 

ad.6 Reprezentační družstvo dorostu České Republiky 

Panem Grůzou byly podány informace o reprezentačním družstvu 

dorostu, kdy informace obsahovaly cenu oblečení a možnosti získání 

sponzoringu a grantů na danou reprezentaci. Nominace do tohoto 

družstva bude řízena limity odpovídající věkové kategorii dorostenců. 

Oficiálně informace o možnosti spolupráce s SH ČMS  budou podány na 

další schůzce výkonného výboru sdružení a toto téma zůstává i nadále 

ve sledování. 

 

ad.7 – Sponzoring 

V jednání jsou sponzorské dary v celkové výši cca. 170 00,- Kč a byly 

navrhnuty dva body jejich využití. 

- Zakoupení transportéru na dopravu na závody 

- proplácená nákladů na cestu, ubytování a stravu členům 

reprezentujícím Českou federaci požárního sportu 

Zakoupení transportéru bylo členskou schůzí zamítnuto. 

Proplácení náhrad – hlasování 9 hlasů přítomných 

Schváleno jednohlasně 

 

 

ad.8 Volby do výkonného výboru 

Příloha zápisu č.2 volební řád České federace požárního sportu 

 

Navržení členové do VV ČFPS o.s 

David Grůza – 8 hlasů  

Anna Plačková – 8 hlasů 

Emil Plaček – 8 hlasů 

Václav Turek – 8 hlasů 

Tomáš Pipek – 8 hlasů  

Jiný návrh člena do VV ČFPS o.s nebyl předložen tudíž výkonný výbor bude 

složen z výše uvedený členů sdružení. 

VV ČFPS o.s ze svého středu zvolil předsedu sdružení, kterým se stal pan 

David Grůza s celkovým počtem hlasů 4 z 5. 



 

 

ad9. Diskuze 

pan Horňáček dotaz jaká je věková kategorie pro přihlášení na soustředění? 

David Grůza odpovídá – soustředění je určeno dle oficiální věkové kategorie 

mládež, která je do 26 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 2. října 201  

 

 

Zapisovatel Petra Kratochvílová …………………………………. 

 

Ověřovatelé Emil Plaček ……………………………………….. 

    

   Václav Turek …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení z 1. řádné členské schůze České federace požárního 

sportu o.s 

 

- Použití krajských peněz na pronájem stadionu a zakoupení a 

vyrobení překážek pro požární sport schváleno počtem 9 hlasů 

přítomných 

- Projekt soustředění na rok 2011 schváleno počtem 9 hlasů 

přítomných 

- Rozvoj soustředění pro kraje v České Republice schváleno 

počtem 9 hlasů 

- Reprezentační družstvo dorostu zůstává ve sledování a bude 

projednáno na zasedání VV ČFPS o.s 

- Použití sponzorských darů pro rok 2011 schváleno počtem 9 

hlasu přítomných 

- Volba členů VV ČFPS o.s a jejího předsedy schváleno počtem 9 

hlasů přítomných 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne 2.října 2010  

 

Ověřovatelé: 

 

 

Emil Plaček …………………………….. 

 

Václav Turek…………………………… 


