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KOB Dob řichovice 
Zápis z valné hromady dne 6.1.2012 

 
 
Účast: 
           valné hromady se zúčastnilo následujících 12 členů z celkem 18 dospělých 

členů klubu, schůze tedy byla usnášeníschopná. 
Přítomni: 

Svobodová Jitka, Rusá Lenka, Štrossová Jiřina, Mrázová Pavla, Procházková 
Miluše, Paulová Mirka, Pavlů Jaroslav, Procházka Antonín, Jaroš Vladimír, 
Paul Josef, Mudr Stanislav, Jan Hovorka 

 
Program:  

1) Zpráva o hospodaření klubu 
2) Schválení výše členských příspěvků za rok 2011 a postupu jejich stanovení 

v roce 2012 
3) Informace z nadřízených složek OB 
4) Registrace 2012 
5) Různé 

 
 
 

1. Hospoda ření klubu 
 

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření klubu v následujícím rozsahu: 
 
Stav financí k 31.12.2011 ……………………………... ………..20528,16 Kč. 
Příjmy za rok 2011 činily ……………………….……… 83932,88 Kč 
 z toho  

- členské příspěvky …………..….81730,- Kč 
- dotace ČSOS (LOB) …………… 2200,- Kč 
- úroky v bance ……………….………..2,88 Kč 

 Výdaje za rok 2011 ……………………………………...84300,00 Kč 
 z toho  

- startovné, ubyt.,sport materiál…..84090,- Kč 
  - poplatky bance ………………………210,- Kč 

Podrobné údaje o všech pohybech na oddílovém účtu i na pokladně oddílu 
jsou veřejně k dispozici na oddílových stránkách www.jhsoft.cz/obweb. 
Hospodaření klubu bylo zkontrolováno revizorkou oddílu Lenkou Rusou. 
 

 
 

2. Členské p říspěvky 
 

Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků v roce 2011 a též postup 
jejich stanovení pro rok 2012, tedy úměrně podle zaplacených částek za 
sportovní činnost jednotlivých členů. 
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3. Informace z nad řízených složek OB 

 
Valné hromady oddílů SO se zúčastnil V.Jaroš jako delegát a J.Pavlů jako 
člen výboru SO. 
Valná hromada SO souhlasila s návrhem výboru SO na roční příspěvek 50,-
Kč za dospělého člena (18 let a více) na činnost Středočeského svazu stejně 
jako v loňském roce. Toto schválila i valná hromada KOB Dobřichovice. 
 
 
 

4. Registrace 2012 
 

Předseda KOB upozornil na blížící se registraci členů pro pěší OB, kdo se     
ještě nerozhodl, nechť tak učiní do 15.2.2012 
 
 

 
5. Různé 

a) 
na oddílovém webu je možno umístit odkaz na galerii fotek z činnosti klubu, 
případně tam novou galerii vytvořit, dáme-li dost fotek dohromady 
 
b) 
pro úplnost – číslo oddílového účtu je 234458348/0300, pro placení členských 
příspěvku se použije var.symbol platby vytvořený z registrace, kde DCE se 
nahradí číslem oddílu, tedy 0201, 
např. DCE5400 bude platit s var.symbolem 02015400. 
 
 

 
Zapsal: Vladimír Jaroš                           
 
V Dobřichovicích dne 6. ledna 2012 
 


