
                                           USNESENÍ 
 

    VALNÉ HROMADY SEKCE RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY ČSK 2013 
 

 

Valná hromada sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů, která se konala 

1.12.2013  

 

 

1) bere na vědomí 

 

□ Zprávu o činnosti sekce v roce 2013 

□ Informace o práci odborných komisí a reprezentačních družstev 

□ Informaci o vstupu ČSK a ČVS do občanského sdružení Národní olympijské centrum 

Račice (NOC) a převodu majetku ČSK a ČVS v areálu SC Račice do vlastnictví NOC 

Račice, za podmínek: 

              - že bude zněním stanov NOC Račice jednoznačně zabráněno zcizení majetku ČSK 

         z NOC Račice          

              - že bude zachován vliv ČSK v NOC Račice v poměru hodnoty vloženého majetku 

          do NOC Račice 

             - že vytvoření NOC Račice bude jednoznačně ve prospěch další činnosti ČSK 

 

2) schvaluje 

 

□ Zprávu o hospodaření sekce v roce 2013, 

□ Zprávu revizní komise sekce zpracovanou Jindřichem Langrem a přednesenou P.    

   Mokrým. 

   

 

3) zvolila  
 

a) 
□ Předsedu sekce rychlostní kanoistiky  Jana Boháče 

□ Členy výboru SRK ČSK Martina Doktora, Petra Náprstka, Pavla Bednáře, Pavla  

   Šebestu 

□ Předsedu STK Zdeňka Krpatu  

□ Předsedu revizní komise Jindřicha Langra. 
 

b) 

      □ Delegáty na konferenci ČSK:    
- Jana Boháče. 

- Martina Doktora 

- Petra Náprstka 

- Pavla Bednáře 

- Pavla Šebestu 

- M. Hřivnu 

- Pavla Charváta 

      -     Michala Ježka 

- Petra Doležala 

a náhradníka   Karla Kadlece 

 

 



 

4) ukládá výboru zabezpečit  hlavní úkoly v roce 2013: 

 

 Zabezpečit všechny soutěže ČR v péči ČSK, 

 Udržet vyrovnané čerpání rozpočtu ČSK, 

 Pokračovat v přípravě reprezentačních družstev pro nadcházející olympijský cyklus 

podle projektu Rio 2016 a zabezpečovat součinnost s rezortními sportovními centry,  

 Pokračovat v podpoře systémové přípravy mládeže, v případě finančních možností 

více podpořit činnost trenérů mládeže. 

 Pokračovat v realizaci “Koncepce činnosti SRK ČSK 2013-2016“ 

 Provést nejnutnější investice do spravovaného majetku s cílem zajistit výnosy z jeho 

užívání 

 Zajistit pořádání SP 2014  v Račicích 

 Zahájit přípravu ME 2015 a MS 2017 v Račicích 

 Zahájit přípravu vydání nových Pravidel rychlostní kanoistiky 

 Svolat mimořádnou VH SRK ČSK ke schválení vstupu ČSK spolu s ČVS do 

občanského sdružení Národní olympijské centrum Račice (NOC( a ke schválení 

převodu přesně specifikovaného majetku ČSK v areálu SC Račice do nově vzniklého 

NOC Račice. 

 Zapracovat připomínky z diskuse do práce výboru 
 

5) zmocňuje 
 

□ nově zvolený výbor SRK ČSK sestavením potřebných odborných komisí 

       

  

6)  ukládá oddílům 

 

□   Vést řádnou registraci svých členů ve vztahu k ČSK a svým mateřským TJ 

□   Plnit členské povinnosti 

□ Využívat možnosti žádat o státní dotace prostřednictvím ČSK a krajské granty 

prostřednictvím KÚ. 

□   Usilovat o rovnoměrných rozvoj kanoistických disciplín náborem do disciplín, které  

     jsou dnes v soutěžích méně početně zastoupeny. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


