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Usnesení
Pléna českého olympijského v' boru

konaného dne 23. 4.2oL5

Plénum Českého olympijského v' boru (čov), se sídlem Benešovská 6, Praha ].0, konané dne 23. 4. 2ot5

v České národní bance, Na P íkopě 28, Praha 1 p ijalo následující

usn esen í

L. Plénum čov vzalo na vědomí:

1'.L. Zprávu o kontrole plnění usnese ní z minulého Zased ání Pléna cov.

1'.2. Zprávu p edsedy Čov o činnosti.

]..3. Zprávu ombudsmana ČoV.

L.4. Zprávy p edsed r složek a souhrnnou zprávu z komisí ČoV.

2. Plénum čov schváIi!at

2.L. Program pléna ve zněnív jakém byl součástí pozvánky na plénum.

2.2. Jednací ád pléna čoV.

2.3' Mandátovou komisi ve složení J. Pollert - p edseda, F. Janda, H. Moučková - členové.

2.4. Návrhovou komisi ve složeníl. šťovíček - p edseda, R. Kumpošt, F. Šuman - členové.

2.5' Zprávu o hospoda eníčov se zprávou auditora za rok2oL4.

2.6. Zprávu p edsedy revizní komise za rok2oL4.

z'7. Rozpočet čov na rok 20L5.

2.8. Nové riplné zněníStanov Čov.

z.g. P ijetí české unie kolečkov' ch bruslíza členy ČoV.

2.Lo.lprávu návrhové komise a návrh usnesenípléna Čov.

3. Plénum čoV ukládá VÝkonnému v' boru čoV:

3.1. Zajistit založení nového riplného znění Stanov Čov do spolkového rejst íku vedeného Městsk' m

soudem v Praze.

3.2. Zajistit investiční a provoznífinancováníz ve ejn' ch prost edk pro olympijská sportovní centra.

3.3. P ipravit nov' grafick' návrh emblému čov a corporate identity čov v souladu s pravidly MoV na

nov' olympijsk' cyklus od roku 2016.

3.4. P ipravit koncepcivyznamenáníve sportu a koncepci muzea sportu.
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Toto usnesení pléna Čov bylo prijato v 17 hodin.

V P raze, d ne 23. 4. 2OLs

Ja'i Štpvíeer
p edseda Návrhové komise
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