Svaz národní házené
USNESENÍ
17. valné hromady Svazu národní házené
Valná hromada Svazu národní házené:
A. Projednala:

1. zprávu o innosti SNH za uplynulé období
2. zprávu Dozor í rady SNH
3. zprávu o erpání rozpo tu za rok 2013
4. návrh rozpo tu na rok 2014
5. návrh úpravy organiza ního ádu SNH

B. Bere na v domí: 1. zprávu o innosti SNH za uplynulé období
2. zprávu Dozor í rady SNH

C. Schvaluje:

1. zprávu o erpání rozpo tu za rok 2013
2. návrh rozpo tu na rok 2014
3. úpravu organiza ního ádu SNH v navrhovaném zn ní

D. Pov uje:

1. VV SNH provád t v rozpo tu SNH nezbytné úpravy v pr hu roku dle
aktuální situace zejména p i získávání dotací a informovat o t chto úpravách
edsedy OSK, sdružené oddíly a kluby

E. Volí:

1. novou DR SNH ve složení – p. Klas Karel, Menc František, Šatra Petr,
Votýpka Václav, Schmidt Otto
2. p edsedu DR SNH – p. Klase Karla
3. delegáta SNH na Valnou hromadu eské unie sportu – p edsedu SNH pana
Ji ího Cedidla

F. Ukládá:

1. VV SNH
a) projednat všechny diskusní p ísp vky p ednesené na 17. VH SNH a
ihlížet k nim p i innosti a rozhodování v jednotlivých odborných oblastech
b) zapracovat do propozic ligových sout ží, po ínaje ro níkem
2014/2015, doporu ení pracovní komise, ustavené pro p ípravu herního
systému ligových sout ží.
c) z ídit pracovní skupinu pro p ípravu dlouhodobé sout že
mládežnických složek na celorepublikové úrovni
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2. Oddíl m, klub m SNH
a) nadále získávat nové funkcioná e, trenéry a rozhod í a v novat
zvýšenou pozornost a pé i mládežnickým družstv m, zejména se zam it na
podporu innosti „p ípravek“
b) v novat pozornost vyhlašovaným grant m a dota ním titul m ze
všech úrovní státní správy i samosprávy (stát, kraj, m sto, obec) a p ípadn i
soukromých i polostátních firem
3. jednotlivým OSK
a) aktivn podporovat innost a sout že pro kategorii „p ípravek“

V Praze dne 5. 4. 2014

Ing. Miroslav Jelen v.r.
p edseda návrhové komise
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