Českomoravský stepařský svaz
Zoubkova 1231/4
150 00, Praha 5

V Praze, 14.4.2013

Zápis z řádné Valné hromady ČMSS
Dne 13.4.2014 se v Brně ve 14 hodin konala řádná Valná hromada ČMSS.
Osobně se Valné hromady zúčastnili: Tomáš Slavíček (prezident ČMSS) a Barbora Vajnarová (TS
Andrea Praha), Pavel a Renata Bartůňkovi (R+P Brno), Jan Jeřábek a Karolína Michalíková (TDS
Blansko), paní Hana Grulová (zástupce klubu NO FEET Brno), Marek Ševčík (individuální člen),
Ludmila Pohanková (zapisovatel) a Otto Kočí (individuální člen, tajemník ČMSS).
Řádné Valné hromadě předcházelo internetové hlasování na webu step-cmss.cz, kterého se
zúčastnili zástupci klubů: Brooch Praha, TS Andrea Praha, Dance Tappers Blansko, Fidgety Feet
Hradec Králové, TDC Avalanche Hradec králové, TK Puls Opava, Tap Dance Kladno a individuální
člen Václav Vacek. Hlasování probíhalo dle Stanov od 13.3. do 11.4.2014.
Řádnou Valnou hromadu zahájil přivítáním všech osobně přítomným účastníků prezident ČMSS
Tomáš Slavíček a dle Stanov čl.6 bod I. předal řízení Valné hromady Otto Kočí, tajemníkovi
ČMSS. Z aktuálního výboru byli předem omluveni: Andrea Myslivečková (porotovala taneční
soutěž) a Renata Brožová (rodinné důvody).
Na programu byli tyto body hlasování, dle pozvánky Valné hromady:
1. Schválení roční zprávy ČMSS o hospodaření v roce 2013,
2. Návrh rozpočtu ČMSS pro rok 2014,
3. Návrh změny stanov čl.5 - Orgány ČMSS,
4. Návrh zahájit jednání s CDO o re-financování stepu z členských příspěvků.
Na úvod Valné hromady Tomáš Slavíček informoval Valnou hromadu o rezignaci členů
aktuálního výboru ČMSS ke dni konání Valné hromady ke dni 13.4.2014 jmenovitě: rezignace
Tomáš Slavíček, prezident; Andrea Myslivečková, víceprezident; Monika Bačkovská, evidence
členské základny - všichni TS Andrea Praha. O rezignaci Renaty Brožové, člen výboru a
současně účetní ČMSS informoval Otto Kočí, rezignace byla doručena písemně e-mailem.
Dále, dle Stanov ČMSS čl. 6 bod F proběhlo hlasování o veřejném způsobu hlasování na Valné
hromadě. Souhlas vyjádřili všichni osobně přítomní účastníci Valné hromady - hlasování tedy
probíhalo dále veřejně.
Následně Tomáš Slavíček, jménem odstupujícího výboru ČMSS, přednesl bilanční Zprávu o
činnosti výboru ČMSS za období 2010 až 2013. Tato zpráva byla přílohou pozvánky na Valnou
hromadu. V této zprávě informoval Valnou hromadu a konkrétní činnosti výboru ČMSS, které v
souladu s posláním ČMSS výbor prováděl v uvedených letech. K nahlédnutí byli výroční zprávy
pro ČASPV, kde byli prezentovány výsledky českých stepařů. Součástí byla také informace i stavu
členské základny, která k 31.12.2013 činila cca 400 členů.
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Valná hromada pokračovala hlasováním o jednotlivých bodech, každému bodu předcházel stručný
vysvětlující komentář od Otto Kočí.
1. Schválení roční zprávy ČMSS o hospodaření v roce 2013
Hlavním odsouhlaseným výdajem byl nákup soutěžního parketu, k zakoupení parketu v roce 2013
nedošlo z důvodu nenaplnění výběru členských příspěvků. Běžné provozní výdaje ČMSS jako o.s.
činili cca 14 tisíc Kč (vedení účetnictví, bankovní poplatky, příspěvek ČASPV, doména www
stránek, cestovné a telefony) - vše v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2013. Mimořádným
příjmem ČMSS byl odprodej soutěžního parketu, který byl již značně poškozen a z cenu 10 tisíc Kč
byl odprodán jako palivové dříví. Rozpočet počítal ještě s dotací 5 tisíc Kč na Pohár ČMSS, ten se
však z důvodu neobdržení grantu v roce 2013 nepořádal. Všechny ostatní položky byli čerpány v
souladu s rozpočtem 2013. Podrobnosti o hospodaření v roce 2013 byli zaslány v rámci pozvánky
na Valnou hromadu.
2. Návrh rozpočtu ČMSS pro rok 2014
Hlavním příjmem ČMSS pro rok 2014 byli plánovány mimořádné členské příspěvky ve výši 50
Kč / osobu členské základny v celkové výši 15,5 tisíce Kč. Rozpočet nadále pracuje s běžnými
provozními výdaji na úrovni 12 - 14 tisíc Kč, práce ve výboru ČMSS není honorována.
Před hlasováním o Návrhu rozpočtu ČMSS pro rok 2014 informoval Otto Kočí Valnou hromadu o
aktuální skutečnosti související s plánovaným soutěžním parketem. Vzhledem k tomu, že se
pořadateli MČR ve stepu 2014 podařilo zapůjčit odpovídající soutěžní parket od společnosti BVV,
rozhodl se výbor ČMSS aktuálně nyní okamžitě soutěžní parket nezakupovat. Finanční prostředky,
které byli stepařskými kluby formou členských příspěvků solidárně uhrazeny na zakoupení parketu,
budou na účtu ČMSS dále vázány, nyní bez rozhodnutí konkrétního účelu.
Na žádost zástupce klubu NO FEET Brno, paní Hany Grulové, Valná hromada novému vedení
výboru ČMSS doporučuje, aby o způsobu využití těchto finančních prostředků bylo dále hlasováno
novým výborem ČMSS, aby tyto prostředky nebyli použity pro běžnou činnost svazu ČMSS.
Hlavním důvodem je korektnost využití, pokud budou využity jiným, než uváděným způsobem.
V rámci rozpočtu ČMSS pro rok 2014 je uveden příspěvek ve výši 5 tisíc Kč na Pohár ČMSS pro
začínající stepaře a dále příspěvek na II. díl učebnice stepu Milana Degena ve výši 10 tisíc Kč - tyto
prostředky byli v minulosti, podle informací Renaty Brožové, složeny z darů fyzických osob a v
roce 2013 nebyla částka čerpána. Je předpoklad, že Milan Degen vydá II. díl v roce 2014.
Členský příspěvek asociaci ČASPV ve výši 1,6 tisíce Kč kryje soutěžící stepaře na MČR před
poplatky OSE a Intergramu.
Podrobnosti o rozpočtu pro rok 2014 byli zaslány v rámci pozvánky na Valnou hromadu.
Bylo konstatováno, že financování činnosti ČMSS je hlavním tématem pro nový výbor. Po krachu
Sazky přišel ČMSS o hlavní příspěvek z ČASPV, je nutné se financováním vážně zabývat: využívat
všech možností grantů na všech dostupných úrovních veřejných subjektů, snažit se o financování ze
soukromých firemních a zdrojů a současně se pokusit o re-financování ze strany CDO z členských
příspěvků stepařů do CDO. Reálnou možností, která je však nyní uvedena na posledním místě, je
také diskuze s členskou základnou o zavedení členských příspěvků ČMSS.
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3. Návrh změny stanov čl.5 a čl.6. - Orgány ČMSS
Hlasování předcházeli zdůvodnění ze strany navrhovatelů bodu Otto Kočí a Pavel Bartůněk. Návrh
vychází z představy otevřenějšího přístupu aktivních stepařských klubů k rozhodování tak, aby
výbor ČMSS, jako druhý nejvyšší orgán ČMSS, obsahoval po 1 zástupci za každý klub, jehož
soutěžící na posledním MČR ve stepu tvořili více než 3 % z celkového počtu soutěžících na MČR
ve stepu. Návrh mění volbu výboru ČMSS z hlasování Valnou hromadou na nominaci 1 zástupce
dle výsledků účasti na MČR ve stepu - svaz je z drtivé části o soutěžním stepu - nechť se práce ve
výboru účastní ty kluby, které jsou nejpočetnější v rámci soutěžního stepu.
Návrh změny stanov v čl.5 obsahoval také potvrzení statutárních zástupců ČMSS - ty tvoří nadále
prezident, víceprezident a tajemník - mají podpisové právo za ČMSS. Jsou voleni výborem
vzniklým nominací dle výsledků MČR ve stepu, nikoliv Valnou hromadou, volební období je 1 rok.
Voleni mohou ze členů výboru i osob mimo výbor.
Statutární zástupci tvoří manažerské vedení, nerozhoduje za výbor však samostatně, ale pouze jako
součást celého výboru ČMSS. Valná hromada, jako nejvyšší orgán ČMSS zůstává zachována.
Všichni členové ČMSS tedy nadále ovlivňovat dění v ČMSS v rámci valných hromad.
V návrh změn Stanov čl.6 bylo vyškrtnuto písmeno A o tom, že "Valná hromada volí výbor ČMSS
na 4 leté období". Ostatní písmena byla následně upravena v souladu se zrušením písmene A. V čl.6
zůstává nadále povinnost výboru ČMSS svolat řádnou Valnou hromadu ČMSS nejméně jednou do
roka z toho důvodu, že Valná hromada schvaluje nakládání s finančními prostředky a plán
hospodaření ČMSS. V písmenu E, bod f) znění "Volí Výbor a revizní komisi" upraveno na "Volí
revizní komisi." (Valná hromada).
Poslední změnou Stanov ČMSS je úprava čl.8 písmene B. ve znění "Tyto stanovy nabývají platnost
dne 13.4.2014."
Pod diskuzi, kdy zazněl názor klubu NO FEET Brno, že prezident, víceprezident a tajemník by
apriori neměl obsahovat přímé zástupce stepařských klubů již obsažených ve výboru vzniklém
nominací dle výsledků MČR ve stepu, byl návrh změny Stanov odhlasován.

4. Návrh zahájit jednání s CDO o re-financování stepu z členských příspěvků.
Návrh byl předložen ve smyslu Výzvy stepařským klubům a následně po krátké diskuzi odhlasován.
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Výsledky hlasování řádné Valné hromady ČMSS ze dne 13.4.2014
(součet hlasování osobně zúčastněných členů a internetového hlasování):
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

SCHVÁLENO

1. Schválení roční zprávy ČMSS o hospodaření v
roce 2013

20

0

1

ANO

2. Návrh rozpočtu ČMSS pro rok 2014

20

0

1

ANO

3. Návrh změny stanov čl.5 a čl.6 - Orgány ČMSS

17

0

4

ANO

4. Návrh zahájit jednání s CDO o re-financování
stepu z členských příspěvků

19

0

2

ANO

bod hlasování

Poznámka: čísla uvádějí počty hlasů - kluby mají dle Stanov k dispozici 2 hlasy, indviduální člen 1 hlas

Hlasování řádné Valné hromady se tak účastnilo celkem 21 z možných 59 hlasů, z aktivně
působících klubů, které se pravidelně účastní MČR ve stepu se hlasování účastnila většina.
Dále po hlasování informoval Pavel Bartůněk, jako pořadatel MČR ve stepu 2014, o stavu přípravy
soutěže. Informoval o schválení navržené poroty vyhlašovatelem soutěže CDO. Dále na dotazy
uvedl, že nástupy na soutěžní parket budou z pohledu vystupujících zleva a odchody do prava.
Odchody soutěžících budou z levé strany za plentou do pravé části - kde budou jeden vchod pro
nástup i východ pro odchod soutěžících ze soutěžního parketu.
Závěrem Valné hromady informoval Pavel Bartůněk účastníky, a tímto informuje také stepařské
kluby, o zájmu pořadatale akce Dance Live Expo Tour na letočním ročníku v listopadu 2014
rozšířit účast stepařských klubů na této akci. Myšlenskou akce je soustředit co nejvíce tanečních
stylů, pořadatel vyzval k větší účasti stepařů na akci, pořádané ve dnech 8.-10.11.2014 s možností
např. uspořádání vlastní pohárové soutěže apod. Další informace budou následovat.
Valná hromada byla ukončena v 16 hod.
Zápis provedl:

Ludmila Pohanková

Ověření zápisu:

Otto Kočí
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