
Zápis 

z valné hromady SKC Pečky 

Dne 8. 2. 2013. 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Zahájení: 
jednání zahájil předseda Vladimír Hoza. 
Volba komisí - mandátová: Ryjáčková, Přibáň 
                   - kontrolní:    Klvaň, Michl 
                   - návrhová:    Kšírlová, Bláha 
                   - ověřovatel zápisu: Sůva Michal 
Komise v předloženém složení byly jednomyslně schváleny. 
 
Zprávy o činnosti: 
Sekce závodnická: referoval člen výboru p. Vokatý 
Celkově oddíl SKC Pečky skončil na 4. místě z 21 zúčastněných oddílů Ligy Masters. 
Výsledky Extraligy Masters jednotivců dle jednotlivých kategorií. 
Muži: 
Klvaň – 6., Michl – 4., Holík – 6., Vokatý – 21.(po úraze odjel pouze polovinu 
závodů), Šturc – 3. 
Ženy: 
Kšírlová – 1., Hyblerová – 1. 
Mistrovství republiky Ligy Masters – Sokolov: 
Časovka: Šturc 3., Kšírlová 3., Hyblerová 2. 
Silniční závod: Šturc 4., Kšírlová 3., Hyblerová 1. 
Mistrovství Evropy Ligy Masters – Žďár nad Sázavou: 
Časovka: Šturc – 11., Hyblerová 8. 
Silniční závod: Hyblerová 4. 
 
Další informace o účasti na různých závodech – např. Jičínská cykloliga, Svijanský 
cup, atd. Souběžně se sekce Závodnická účastnila i turisticko - sportovních akcích, 
např. Nepoliská 100, Lužecká šlapka, Václavská jízda, atd. 
 
Sekce turistická: referovat p. Přibáň 
Turistická sekce se zúčastnila vyjížděk do okolí, zúčastnila se i akcí pořádaných 
spřátelenými oddíly z Lužce, Starého Bydžova, Městce Králové, Kostelce n.Č.L., 
Kolína. 
Účast turistů SKC Pečky - 28.4. Kolvětrání, 12.5. Lužecká Šlapka, 19.5. Karlova jízda, 
26.5. Hrrr na Tábor, 11.8. Nepoliská 100, 8.9. Sokolské slétnutí, Konec sezony 
v Kolíně, dále se zúčastnili akcí Chřenovice, Kácov, Dědov, Janovická 100. 
Mínusem je neúčast SKC Pečky na Přejezdu Krkonoš, stále ještě dlužíme návštěvu 
akce pořádanou oddílem Vepříkov. 
Pro informaci – 4.5. startuje v Nymburce akce Tour de Labe – pro všechny cyklisty. 
 
SKC Pečky – vlastní akce: referoval p. Hoza 
Pečecká časovka: 27. 5. 2012 účast 19 závodníků.  
Vydařená akce, první tři v kategoriích byli oceněni věcnými odměnami. 
Pečecká 100 – 8. 6. 2012, účast 69 závodníků, sportovně byla akce úspěšná i 
ekonomicky neztrátová. 
V roce 2013  se bude Pečecká 100 konat v sobotu 1. 6. 2013, vyznačeny budou dle 
tradice opět 3 trasy, se zvláštním důrazem na trasu pro děti. 
 



Zpráva o hospodaření SKC Pečky: referoval p. Vrba 
Stav peněžních prostředků v pokladně a na účtu k 1.1.2012 – 88,580Kč. 
Příjmy: 5000 Kč členské příspěvky, 13.000 Kč sponzorský dar MěÚ Pečky, sponzorský 
dar firmy Bertrams……..??, úroky z BÚ 971 Kč, 950 Kč –  vybrané startovné 
z Plaňanské časovky, 6210 Kč vybrané startovné Pečecká 100. 
Výdaje: 5.040 Kč popl. za registraci, licence a přihlášku do soutěže družstev, 3.489 
Kč nákup cen –Pečecká časovka, 607 Kč materiál Pečecká 100, 4.290 Kč úhrada 
obědy pro závodníky Peč.100, 8.310 Kč 50% úhrady za startovné. 
Finanční prostředky ke 31. 12. 2012 jsou ve výši 91.662 Kč. Účetnictví je +1562 Kč 
s tím, že se ještě budou proplácet náklady konce roku 2012. 
Poděkování oddílu SKC Pečky oběma sponzorům. 
 
Návrhy k usnesení jednání Valné hromady: 

- přijetí nových členů pp. Černý Zdeněk, Ouzký Lukáš – přijati jednomyslně 
- výše členských příspěvků á 200/rok/člen – schváleno jednomyslně 
- složení nového výboru předseda – Hoza Vladimír, závodní sekce – Vokatý 

Vladimír, turisté – Kozibratka Josef, hospodář – Vrba František – členové 
výboru a hospodář schváleni jednomyslně 

- obnovení podpisových vzorů v bance – členové výboru a hospodář, pro 
finanční transakce postačuje pouze jeden podpis dle podpisového vzoru + 
razítko oddílu – odsouhlaseno jednomyslně 

 
Diskuze:  

- návrh na pořízení nových jednotných dresů pro všechny členy oddílu – nové 
dresy s nápisem SKC Pečky na zádech, se znakem města Pečky na předním 
díle dresu v barevné kombinaci žlutá-modrá, kalhoty černé  s nápisem na boku 
SKC Pečky – návrh většinou odsouhlasen  

- dresy zajistí p.Vokatý ve spolupráci s p. Michlem do 15.4.2013 
- příspěvek pro jednotlivé členy na nový dres bude ve výši 1000 Kč/á člen - 

odsouhlaseno 
- účastníkům závodů i všem účastníkům ostatních akcí se bude proplácet 

polovina vynaloženého startovného – odsouhlaseno 
- budou se proplácet všechny účelně vynaložené náklady na vlastní pořádané 

akce – Pečecká časovka, Pečecká 100 – odsouhlaseno 
- zaplacena v plné výši bude licence , registrace v Lize Masters, přihláška 

družstev – odsouhlaseno 
- dodatečně lze proplatit náklady startovného ve výši 50% z roku 2012, dle 

předložených dokladů – odsouhlaseno 
- 25. 2. 2013 bude schůze oddílu SKC Pečky, členové výboru za závodní sekci a 

turistickou sekci předloží plán činnosti. 
 
 
V Pečkách 8. února 2013                               Zapsala : Ryjáčková 
 
Kontrola zápisu v rukopise 3 strany: Sůva Michal 

 
 
 
 
 
  


