Svaz národní házené
USNESENÍ
22. valné hromady Svazu národní házené konané dne 14. 6. 2020
Valná hromada Svazu národní házené:
A. Projednala:

1. zprávu o činnosti SNH za uplynulé období
2. zprávu Dozorčí rady SNH
3. zprávu o čerpání rozpočtu SNH za rok 2019
4. návrh rozpočtu SNH na rok 2020

B. Bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti SNH za uplynulé období
2. zprávu Dozorčí rady SNH

C. Schvaluje:

1. zprávu o čerpání rozpočtu SNH za rok 2019
2. rozpočet SNH na rok 2020

D. Volí:

1. Výkonný výbor SNH na volební období 2020-2024 ve složení:
- předseda - Jiří Cedidlo
- místopředseda - Bc. Romana Jabbourová
- členové - Václava Šmídlová, Vlasta Rosková, Martin Leugner, Jaroslav
Holý, Ing. Martin Gřes, Libor Bittner, Filip Fišer

E. Pověřuje:

1. Výkonný výbor SNH provádět v rozpočtu SNH nezbytné úpravy v průběhu
roku dle aktuální situace zejména při získávání dotací

F. Ukládá:

1. Výkonnému výboru SNH
a) projednat všechny diskusní příspěvky přednesené na 22. VH SNH a přihlížet k nim
při činnosti a rozhodování v jednotlivých odborných oblastech
2. Oddílům, klubům SNH
a) nadále získávat nové funkcionáře, trenéry a rozhodčí a věnovat zvýšenou
pozornost a péči mládežnickým družstvům
b) věnovat pozornost vyhlašovaným grantům a dotačním titulům ze všech úrovní
státní správy i samosprávy (stát, kraj, město, obec) a případně i soukromých či
polostátních firem
c) vyjádřit se do 15.7.2020 k možnosti startu děvčat v soutěžích starších žáků dle
diskuzního příspěvku a otevřeného dopisu TJ Sokol Ejpovice
3. jednotlivým oblastním soutěžním komisím SNH
a) aktivně podporovat činnost a soutěže pro kategorii „přípravek“

V Praze dne 14. 6. 2020

Ing. Miroslav Jelen
předseda návrhové komise

Jaromír Kalčík
člen návrhové komise

Mgr. Ladislava Janková
člen návrhové komise
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