Zápis z ustavující členské schůze Velké ceny Prostějovska v požárním útoku

Místo konání:
Termín konání:

Krumsín – pohostinství „U Burešů“
11.3.2010 v 18 hod.

Účast:
•

zástupci soutěžních družstev, která jsou zakládajícími členy VC Prostějovska v požárním
útoku: Krumsín, Dětkovice, Lipová, Stražisko, Otaslavice, Vícov, Bílovice, Soběsuky,
Čelechovice na Hané, Niva, Nová Dědina

Program:
•
•
•

člen rady David Slavíček přednesl, za jakým účelem byla VC Prostějovska v požárním útoku
založena, shrnul události, které založení předcházely
člen rady Martin Ošťádal oznámil všem přítomným, že dne 5.2.2010 bylo oficiálně
zaregistrováno občanské sdružení Velká cena Prostějovska v požárním útoku.
bylo zvoleno 9 členů rady VC Prostějovska a 2 členové kontrolní komise pro rok 2010 v tomto
složení:
Předseda:

David Slavíček – SDH Dětkovice

Místopředseda:

Roman Svoboda – SDH Stražisko

Hospodář:

Martin Ošťádal – SDH Krumsín

Členové rady:

Antonín Láznička – SDH Otaslavice
Jan Vysloužil – SDH Soběsuky
Radim Luňáček – SDH Vícov
Stanislav Režný – SDH Bílovice
Jan Makovec – Čelechovice na Hané
Jaroslav Kopecký – SDH Niva

Kontrolní komise:

Martin Barták – SDH Lipová
Roman Navrátil – SDH Nová Dědina

Souhlasilo 11 přítomných, nikdo nebyl proti.
•

člen rady VC Prostějovska Martin Ošťádal oznámil všem přítomným, že záštitu nad soutěží
v kategorii mužů převzal poslanec Radim Fiala a nad kategorií žen senátorka Božena
Sekaninová. Pro obě kategorie byly věnovány putovní poháry

•
•
•
•
•
•
•

mediálním partnerem VC Prostějovska se stává Prostějovský Večerník
o mediálním partnerství se dále jedná s rádiem Haná, které již přislíbilo spolupráci.
V současné době se domlouvají podmínky.
byla přijata pravidla VC Prostějovska pro rok 2010
hlasováním byli určeni delegáti rady VC Prostějovska pro jednotlivé závody
zástupce SDH Niva oznámil, že se bude zřejmě měnit termín jejich závodu kvůli okrskové
soutěži. Termín dodá v co nejkratším čase.
hospodář VC Prostějovska Martin Ošťádal dostal za úkol zajistit razítko sdružení, přihlásit
sdružení na Finančním úřadě a zaregistrovat doménu vcprostejovska.cz
předseda David Slavíček vybere vhodný bankovní ústav pro zřízení účtu sdružení

Jednání bylo ukončeno ve 20 hod.

Zápis provedl: Martin Ošťádal

Ověřovatelé zápisu:

David Slavíček

Martin Barták

