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Výroční členské schůze Manta U stí nad Labem, o.s., , 

a Manta U stí nad Labem, z.s. 
2. dubna 2015 
restaurace PAM PAM, Kru.fnohorská 337112, 400 I I Ústí nad Labem 

' -

PROGRAM: 
I. Prezence a úvod 
2. Zpráva o hospodařeni, inventura majetku 
3. Zpráva o činnosti 
4. změna stanov 

a) změna názvu klubu 
b) změna sídla klubu 

5. Volba členů výboru 
6. Přestávka placení člensk}'ch přispěvků 
7. plány na příští (vlastně letošní) rok 
8. Diskuze 

Prezence a úvod 
Zúčastnilo se valné hromady 15 z 25 členů oprávněn)'ch volit. Schůzi zahájil a vedl 
předseda vý·boru Ing. Jiří Bárta, kter)' vzápětí konstatoval, že valná hromada je 
usnášeníschopná. 

2. ZpráYa o hospodaření, inventura majetku: hospodaření bylo v podobné, tj. 
vyrovnané v)•ši, jako v předešlém roce. Klub má na bankovním účtu a v pokladně cca 
1 01.000,-Kč. I proto není nutné měnit v}'ši členských příspěvkU, neboť občasné v)'daje 
jsou dostatečně kryty. Inventura konstatuje setrvalý stav majetku. 
ll lasování: Jednohlasně př(jato. 

3 Zpráva o činnosti: V krátkosti byly připomenuty jako ncjv)'znamnější akce klubu 
T)•denní soustředění s dětsk}·m klubem ve Španělsku. Dugi Otok s Fredym, výcvik na 
Trhové Kamenici, Milada a Kulkwitzer Sec v SRN. 
Hlasování: Jednohlasně vzato na vědomí. 

4. Změna stanoy: 
Změna je vynucena změnou zákona o spolcích. 
a) změna názvu klubu .. - Manta Ústí nad Labem, z.s. (zapsanJí spolek) 
b) změna sídla klubu: Novou adresou klubu je ŠrámkoYa ulice 3213/12, 400 ll Ústí 

nad Labem. 
Hlasování: Jednomyslně přijalo. 

5. Volba členů v)'boru 
Valná hromada navrhla a zvolila za členy výboru Ing. Jiřího Bártu. Jaroslava Sýkoru 
a Petra Tučka. V)'bor si vzápětí odsouhlasil rozložení funkcí mezi jednotlivými členy 
takto: Ing. Jiří Bárta - předseda, Jaroslav Sýkora - člen v)·boru a Petr Tuček
člen výboru. 
Hla~·ování: Valná hromada jednohlasné zvolila navržené členy, nikdo nebyl proti ani 
se nezdržel hlasování. 
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o. Přestávka: 

placení členských příspěvků pro ty, kteří tak dosud neučinili (v hotovosti, nebo na účet 
-229079407/0300 ve výši 600,- Kč na rok /450,- Kč nevýdělečný člen.). 
Hlasování: Jednomyslně př{jat ninTh vý.Ve příspěvků na rok 2015 pro důchodce O,- Kč. 

7 Plán činnosti na rok 2015: V 1. polovině roku Německo (Kulkwitzer See, ... ), 
pokračování ve výcvikových pobytech na Trhové Kamenici, Španělsko-L'Estartit 
v polovině září a ostatní obvyklé vody v ČR včetnč návštěv nádrže Milada po jejím 
otevření. 

8. Diskuze: 
Na webových stránkách se členům znovuzprovozní rozesílání novinek emailem 
a zveřejní se nové stanovy. Na Svazu se výbor pokusí požádat o zapůjčení kompresoru 
pro potřeby klubu. 

Ing. Jiří Bárta 
Předseda předst enstva: Místopředseda ředstavenstva: 
Manta Ústí nad Labem, o.s., Manta Ústí nad Labem, o.s., 

Příloha: prezenční listina 

Členové zvoleného výboru se jednohlasně usnesli dle ustanovení článku IX. bodu 3) Stanov 
klubu Manta Ústí nad Labem, z. s. na následujícím rozdělení funkcí, což stvrzují svým 
podpisem: 

Předseda výboru: Ing. Jiří Bárta 

Člen výboru: Jaroslav Sýkora 

Člen v)rboru: Petr Tuček 

Podle ověřovací knihy Krajského úřadu Ústeckého kraje 

poř. č. vidimace A/142/2015 

tento/tato úplnýjá - čásl:eén~/á ~ I kopie, 

obsahuJÍG; 2 stran, souhlasí doslovně s předloženou 
listinou, ? níž byl/a pořízen/a a tato listina je 

prvop1sem O\ěřenou vidimo.anolJ listinotJ 

listinou, l\tei'Ó je •'ÍStupeffl z autoFi2ooané lwnoeFi"e dol{tJFAenW 

0j'l;o5€1l\ f'l':\30 \«ll)iÍ ]:POÍÍZEflEII:Ile S]:P.IStJ 

stEjF\O~iSE'A'I JO!ÍSEFA.>f'lhOtOoeflÍ FOZhodfltJtÍ flCBS /~FO~U FOzhodntJtÍ, 

obsahujícfm 2 stran. 

Listina, z :1ÍŽ je v1dimovaná listina pořízena oBsahuje 

neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí 
obsahu ~;~rávního vYznamu této listiny. . ' / 

V Ústí nact Labem dne 18.06.2015 };([c._/ 
1""""•~',jmeruow!i'ufldo"'·''· Drahomíra Kačírková 
-· yd/n>a<;l proYOdlo. 
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Listina přítomných na schůzi spolku 
MANTA ÚSTÍ NAD LABEM 

konané dne 2. dubna 2015 v Ústi nad Labem, Krušnohorská 3371/2 
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Listina přítomných na schůzi spolku 
MANT A ÚSTÍ NAD LABEM 

konané dne 2. dubna 2015 v Ústí nad Labem, Krušnohorská 3371/2 
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