Zápis z 5. valné hromady CYA o.s. Konané 18.4.2009
Hotel Epopej, Moravský Krumlov
Přítomno bylo 24 členů (podrobněji v Knize příchozích).
Předsedající: Jan Kordovský
Zapisovatel: Jan Novotný
1) Procedurální žáležitosti, prezence, určení zapisovatele.
VH byla usnášeníschopná. Absolutní většina: 16 členů, prostá většina: 13 členů.
2) Schválení programu jednání VH
V programu jednání VH došlo k následujícím změnám. Zrušen byl bod číslo 6. Návrh na odměny
pro aktivní organizátory CYA (Peter Kišoň byl proti, zbytek pro) a číslo 8. Motivační program
(Peter Kišoň se zdržel, zbytek pro). Následně přibyl bod týkající se Evropského yoyo mistrovství,
který dostal pořadové číslo 6. Následující body byly posunuty.
3) Zpráva o hospodaření v roce 2008
Hospodář Ondřej Šedivý seznámil přítomné s hospodařením CYA o.s. za rok 2008. Podrobnější
informace se nachází v příloze č. 1. Zpráva byla jednomyslně schválena.
4) Rozpočet na rok 2009
Hospodář Ondřej Šedivý předložil návrh na hospodaření CYA o.s. na rok 2009. V něm proběhla
změna na návrh Jana Kordovského, když byla do předpokládaných výdajů přidáná položka Loga v
hodnotě 7000 Kč. Tento návrh i s výše uvedenou změnou byl jednomyslně přijat. Detailnější
informace v příloze č. 2.
5) Yoyo Mistrovství ČR 2009
Proběhla debata o YYMČR09. Bylo zveřejněno datum a místo konání této akce, 14.11. v divadle
Ponec v Praze. Mistrovství bude, stejně jako v minulosti, jednodenní.
Dále bylo všemi hlasy schváleno složení Organizační komise pro YYMČR09, ve složení: Jan
Kordovský (předseda komise), Václav Kroutil, Ondřej Kroutil, Peter Kišoň, Jan Pelant a Ondřej
Šedivý jako odborný konzultant.
Jan Novotný podal návrh na začlenění divize AP do programu Mistrovství. VH návrh jednohlasně
schválila s tím, že navrhovatel dodá do 1. srpna 2009 návrh pravidel pro tuto soutěž, které musí
schválit prostou většinou Organizační komise YYMČR a Výkonná rada.
VH se také jednomyslně dohodla, že všechna další rozhodnutí a opatření ohledně YYMČR09 musí
schválit prostou většinou Organizační komise a Výkonná rada.
6) Evropské Yoyo Mistrovství 2010
VH schválila snahu VR pokusit se o pořádání této soutěže na území ČR v době na konci ledna 2010
s podmínkou, že do konce července 2009 už bude zajištěn prostor. Pro tento případ byla také
schválena Organizační komise ve složení: Jan Kordovský, Jan Pelant, Ondřej Kroutil, Jan Bechyně
a Adam Gaszczyk.

7) Návrh na povinnou registraci soutěžících na závodech CYA
Na všech Yoyo Mistrovstvích ČR, počínaje rokem 2009, musí být soutěžící člen CYA. Platí pouze
pro kategorii Pokročilí a X divison (kromě cizinců). Ondřej Kroutil byl proti, Václav Kroutil a
Zdeněk Hýbl se hlasování zdrželi, zbytek byl pro, návrh byl tedy přijat.
8) Výroční zpráva kontrolní komise CYA
Předseda Kontrolní komise seznámil všechny přítomné s výroční zprávou KK. Zpráva byla
jednomyslně přijata. Podrobné znění v příloze č. 3.
9) Volby do Výkonné rady CYA
Jelikož nikdo nepodal kandidaturu na pozici do VR, tak VR bude nadále fungovat v podobě, ve
které se změnila na jednání VR z 11.3.2009. VH hlasy všech přitomných podopu VR chválila.
10) Volby do odborných komisí CYA
Byla jednomyslně odsouhlasen vznik a složení Odborné komise pro rekordy ve složení: Peter
Kišoň, Adam Gaszczyk a Marek Němeček. Ta předcházející byla zrušena na jednání VR z
11.3.2009.
11) Diskuze, rekapitulace a závěr
Na závěr proběhla diskuze o dalších možných yoyo soutěžích na území ČR.
Zapsal: Jan Novotný, 8.5.2009
Ověřil: Jan Kordovský,

Příloha č. 1:
Hospodaření k 31.12.2008:
Běžný chod
Příjmy
Členské poplatky
Tělocvična (podzim 08)
Exhibice
CELKEM

CZK4950.00
CZK4100.00
CZK2500.00

Výdaje
Tělocvična (jaro 08 + podzim 08)
Nájem EXITu
Hosting + domena
Kanc. potř. a ostatní materiál
Exhibice - členi
Vedení účtu
CELKEM

-CZK6600.00
-CZK5000.00
-CZK2916.00
-CZK6647.00
-CZK2250.00
-CZK120.00

AKCE V ROCE 2008
Příjmy (startovné)
Výdaje (nájem+ceny)
CELKEM

PYYP 2008
CZK1120.00
-CZK1753.00

YYMČR 2008
Příjmy (startovné + prodej)
CZK47370.00
Příjmy (sponzoři)
CZK40000.00
Výdaje (nájem+ceny)
-CZK13189.00
Výdaje (letenka)
-CZK13753.00
Výdaje (občerstv., material, tisk)
-CZK4237.00
Výdaje (OSA)
-CZK825.00
Výdaje (trika, letáky, buttonky)
-CZK20940.00
CELKEM

Česká Yoyo Asociace o.s. hospodařila v roce 2008 celkovými příjmy 45 967,-Kč a
celkovými výdaji 24 166,-Kč a nacházela se tedy v plusových číslech. Celkový přebytek
hospodaření CYA za rok 2008 činí 21810,-Kč.
Čistý příjem z největší akce pořádané CYA - Yoyo mistrovství ČR 2008 činí 34
426,-Kč. Celkový příjem z Yoyo mistrovství ČR činil 87 370,-Kč a celkové výdaje za Yoyo
mistrovství ČR 2008 činily 52 944,-Kč.
Všechny příjmy a výdaje CYA jsou doložitelné doklady, smlouvami a fakturami.
Příjmy CYA vznikly vlastní činností asociace a sponzorskými dary, přímo určenými pro
dané události a soutěže organizované a spoluorganizvané CYA.

Příloha č. 2:

Navrhovaný rozpočet České yoyo asociace o.s. (CYA) pro rok 2009
Běžný chod
Předpokládané přijmy
Členské příspěvky
Tělocvična (jaro 09, podzim 09)
Ostatní (prodej, exhibice)
CELKEM

CZK6000.00
CZK7000.00
CZK4000.00
17, 000.00 CZK

Předpokládané výdaje
Výhody členů
Telefon
Zimní tělocvična
Kancelářské potřeby
Ostatní
Loga
CELKEM

CZK3000.00
500.00 CZK
CZK7500.00
CZK4000.00
CZK2000.00
7, 000.00 CZK
-24, 000.00 CZK

PYYP 2009
Výdaje (nájem, ceny, OSA)
Příjmy (startovné)

-CZK4000.00
CZK2000.00

YYMČR 2009
Příjmy (startovné, prodej, sponzoři)
Výdaje (nájem, ceny, OSA)
Výdaje (letenka)
Výdaje (trika, materiál)

CZK60000.00
-CZK20000.00
-CZK10000.00
-CZK20000.00

Předpokládaný příjem hospodaření CYA pro rok 2009 činí:

79, 000.00 CZK

Předpokládané výdaje hospodaření CYA pro rok 2009 činí:

-78, 000.00 CZK

Předpokládaný přebytek hospodaření CYA pro rok 2009 tedy činí:

1, 000.00 CZK

Příloha č. 3:
Výroční zpráva kontrolní komise CYA o.s.
Kontrolní komise pokračovala do dalšího roku činnosti ve stejném složení jak byla řádně zvolena.
Víceméně pravidelné účasti na jednáních rady se osvědčily, tudíž Kontrolní komise v této praxi
pokračovala i v 2. roce svého volebního období.
Kontrolní komise rovněž prováděla v uplynulém funkčním období průběžnou kontrolu hospodaření
Sdružení. Proběhlo několik namátkových kontrol zaúčtování významných finančních položek. KK
neshledala žádných pochybení. Na začátku a několikrát v průběhu roku 2008 byla provedena
kontrola stavu finančních prostředků Sdružení.
Při těchto kontrolách nebylo shledáno žádných nedostatků. Daňové přiznání právnických osob za
rok 2008 bylo podáno Finančnímu úřadu Praha v řádném termínu. Kontrolní komise kladně hodnotí
práci Výkonné rady. Bylo shledáno, že Výkonná rada poskytuje pravdivé a úplné informace a
nadále rozšiřuje své funkce jak pro řízení financí, tak i pro úplnou evidenci a funkční podporu pro
všechny členy Sdružení.
Za kontrolní komisi její předseda Jan Pelant a člen KK Rudolf Mašek

