
                               Usnesení          
                          Valné hromady FK Stará Bělá z.s. ze dne 06.04. 2018  1) Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti FK Stará Bělá z.s. za r.2017  2) Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření FK Stará Bělá z.s. za r. 2017, Bilanční zprávu spolku za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.  3) Valná hromada schvaluje zprávu Revizní a inventarizační komise za r. 2017  4) Valná hromada ukládá výboru spolku nadále jednat s Statutárním městem Ostrava                              o generální opravě plochy travnatého hřiště a o vybudování minihřiště s umělým trávníkem (UT) z prostředků SMO a MŠMT  5) Valná hromada ukládá výboru FK vypracovat Směrnici spolku v souladu s Metodickým pokynem LPO FAČR k podmínkám Nařízení EP a EU 2016/679 (GDPR)  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které budou zpracovány jen v rozsahu a po dobu nezbytnou k zajištění práv  a povinností z členství ve spolku a ve FAČR a to s účinností od 01.06. 2018   6) Valná hromada ukládá výboru FK v případě, že nebude provedena generální rekonstrukce travnatého hřiště,  zajistit uspořádání minimálně dvou turnajů mladších žáků na hřišti FK Stará Bělá v roce 2018 formou  IV. Ročníku turnaje pro neregistrované žáky  I. stupně                           ZŠ  O Putovní pohár FK a XII. ročník Memoriálu Milana Stařičného  7) Valná hromada ukládá výboru FK a členům trenérské rady FK vést řádnou evidenci aktivních hráčů všech věkových kategorií včetně evidence výběru klubových příspěvků a příspěvků FAČR.  8) Valná hromada pověřuje Ing. Zdeňka Paličku, dat. nar.  03.08. 1947, jako statutární orgán spolku a členy Výkonného výboru spolku Ing. Jiřího Kačera, dat. nar. 21.12. 1953 a Ivo Mižáka, dat. nar. 27.10. 1956 k právu zastupovat statutární orgán spolku, jednat                                a podepisovat jménem FK Stará Bělá z.s. ve styku s orgány státní správy, právnickými                     a fyzickými osobami.  9) Valná hromada schvaluje v souladu s čl. IV., bod b) Stanov povinnost hradit klubové příspěvky pro všechny členy spolku, kteří trénují, hrají a vyvíjejí svou činnost v FK Stará Bělá z.s.     Dne  06.04. 2018   Předseda návrhové komise                                      Členové návrhové komise  Ing. Jiří Kačer st., v.r.                                                    Josef Šťástka, v.r.          21.12.1953 – ID 53120210  21.01.1951 – ID 51010151  Ing. Pavel Jachan, v.r.        29.06.1948 – ID 48060069  
        


