Česká federace Spastic Handicap o.s.
sídlo: Jaselská 335, 415 03 Teplice, IČO: 46070711, Reg: Krajský soud v Ústí nad Labem,
Spisová značka: L 1175

ZÁPIS
valné hromady České federace Spastic Handicap o.s.
konané v Teplicích, Jaselská 355
dne 14. prosince 2015
Zahájení: 13:15 hod.

Ukončení: 16:10 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu schůze
3. Schválení hostů
4. Volba mandátové komise
5. Zpráva mandátové komise
6. Návrh jednacího řádu
7. Volba návrhové komise
8. Návrh změny stanov SH
9. Zpráva kontrolora
10. Zprava předsedy
11. Různé
12. Usnesení
1.

Zahájení

2.

Schválení programu schůze
Doplnění, připomínky: Delegátům VH byl před jednáním rozdán upravený program VH viz
výše.
Hlasování: 44 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

3.

Schválení hostů VH
Hosté: O.Sejpka, S.Šťastný, M.Lačný, V.Janouch, A.Hlaváčová, L.Mičová,
P.Přistoupilová, M.Polášek, K.Šajnarová
Hlasování:44 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

4.

Volba mandátové komise
Za členy mandátové komise byly navrženi tyto členky: Alena Hlaváčová, Ladislava Mičová,
Pavla Přistoupilová
Zvolili ze svého středu předsedu – Alenu Hlaváčovou
Hlasování: 44 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

5.

Zpráva mandátové komise
K 31. 12. 2014 je v České federaci Spastic Handicap o.s. zaregistrováno 4.999 členů.
Dle stanov bylo pozváno 11 delegátů TJ/SK s hlasovacím právem 44 hlasů.
VH je usnášení schopna při dosažení kvóra minimálního počtu 30 hlasů, což jsou dvě třetiny
oprávněných hlasů dle principu váženého hlasování.
1. SK Kociánka Brno
708 členů 8 hlasů I.Ráčková
2. TJ Dětské středisko Březejc
156 členů 2 hlasy M.Doskočilová
3. TJ ZP Halma Zbůch
235 členů 3 hlasy R.Suda
4. SK Jedlička Liberec
268 členů 3 hlasy M.Mádlová
5. SC Jedličkova ústavu Praha
315 členů 4 hlasy P.Vrbová
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6. TJ Léčebna Košumberk
7. TJ ZP Nola Teplice
8. SC OA Janské Lázně
9. TJ Spastic Sport Praha
10. HSC Velké Meziříčí
11. HSC Havířov

810 členů
2064 členů
122 členů
107 členů
113 členů
101 členů

8 hlasů
8 hlasů
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
2 hlasy

J.Gála
J.Janouchová
D.Fridrich
V.Nosek
J.Charvát
M.Kučera

Ve 13:15 hod., přítomno 11 oprávněných delegátů s hlasovacím právem 44 hlasů, což je více jak
dvě třetiny oprávněných hlasů dle principu váženého hlasování. Následující rozhodnutí valné
hromady jsou právoplatná a valná hromada je usnášení schopná.
K platnosti usnesení je nutno dosáhnout 23 hlasů, což je nadpoloviční většina oprávněných
hlasů.
6.

Návrh jednacího řádu
Jednací řád rozdán přítomným delegátům (příloha č. 1)
Doplnění, připomínky: žádné
Hlasování: 44 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

7.

Volba návrhové komise
Návrh na složení návrhové komise: Ondřej Sejpka, Stanislav Šťastný, Marián Lačný
Zvolili ze svého středu předsedu – Stanislava Šťastného
Hlasování:44 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

8.

Návrh změny stanov SH – připomínky zaslané z TJ/SK
8.1. Čl. I. odst. 1: Spolek nese název Česká federace Spastic Handicap, z. s. (dále jen
„ČFSH“ nebo „spolek“).
Návrh TJ Halma Zbůch: Doplnit o ustanovení, že je ČFSH jediným členem CPISRA.
Nebylo hlasováno z důvodu ústního vysvětlení a poté stažení připomínky.
Návrh předsednictva SH (dále jen „PSH“): Upravit znění odstavce:
Čl. I. odst. 1: Spolek nese název Česká federace Spastic Handicap, z. s. (dále jen
„ČFSH“, „Spastic Handicap nebo „spolek“). Ve styku se zahraničím používá spolek
název „Cerebral Palsy Czech Sport Federation“.
Hlasování:44 pro; 0 proti; 0 zdržel se
8.2. Čl. I. odst. 5 původní znění: Účelem spolku je provozovat sport a s tím spojené
aktivity zdravotně postižených osob.
Návrh TJ Halma Zbůch a SC JÚ Praha: Doplnit o ustanovení, že se jedná převážně
o sportovce s postižením DMO.
Čl. I. odst. 5 upravené znění: Účelem spolku je provozovat sport a s tím spojené
aktivity zdravotně postižených osob, a to převážně vlivem dětské mozkové obrny
(spastiků).
Hlasování: 44 pro; 0 proti; 0 zdržel se ¨
8.3. Čl. III. odst. 1 písm. a): provozovat sport handicapovaných a obdobnou činnost,
tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Podle tohoto obecného výrazu se naše federace může
provozovat sport z kompletního spektra handicapů bez jakýchkoliv preferencí?
Nebylo hlasováno z důvodu schválení předchozího návrhu, čímž se tato připomínka
stala bezpředmětnou.
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8.4. Čl. III. odst. 1 písm. a) až g): Viz návrh stanov.
Návrh SC JÚ Praha: Specifikovat co je hlavní a vedlejší činnost.
Nebylo hlasováno z důvodu ústního vysvětlení a poté stažení připomínky.
8.5. Čl. IV. odst. 2: Členy spolku se mohou stát pouze fyzické a právnické osoby, které
splňují podmínky určené těmito stanovami a které přihláškou či písemným souhlasem
dobrovolně vyjádří svůj souhlas se stanovami spolku.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Uvádí se „pouze fyzické a právnické osoby“. Existují
ještě i jiné osoby? Fyzické osoby jsou doposud členy prostřednictvím právnických
osob, tedy členských TJ/SK.
Nebylo hlasováno z důvodu ústního vysvětlení a poté stažení připomínky.
8.6. Čl. IV. odst. 3, druhá věta původní znění: Předsednictvo spolku může odmítnout
členství, přestože taková fyzická či právnická osoba splní podmínky pro členství ve
spolku.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Předsednictvo spolku bude rozhodovat o tom, kdo
může být členem a kdo ne? Velmi zvláštní pravomoc ve spolku, který vykazuje přes
5000 členů.
Poznámka TJ Léčebna Košumberk: Pravomoc na odmítnutí člena dát VH.
Návrh PSH:
Čl. IV. odst. 3, druhá věta: Valná hromada spolku může odmítnout členství,
přestože taková fyzická či právnická osoba splní podmínky pro členství ve spolku.
Hlasování:44 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Valná hromada ukládá předsednictvu:
Upravit návrh stanov tak, aby všechna ustanovení týkající se přijetí, odmítnutí či
vyloučení členů spadala do pravomoci valné hromady.
Hlasování:44 pro; 0 proti; 0 zdržel se
8.7. Čl. V. odst. 1 původní znění: Čekatelským členem spolku se může stát pouze
tělovýchovná jednota nebo sportovní klub, které jsou právnickou osobou (dále jen
„TJ/SK“) a které se ztotožňují s hlavní činností spolku a hodlají se v přátelské
atmosféře, aktivně a loajálně podílet na naplňování společných zájmů s ostatními
členy spolku.
Poznámka SC JÚ Praha: Není stanoveno, kolik zakládajících členů musí mít nová
TJ, která žádá o členství.
Návrh PSH: Doplnit odstavec ve smyslu dosud platných stanov.
Čl. V. odst. 1, doplnit o větu: Pro přijetí je podmínkou minimálně 35 zdravotně
postižených členů, z toho spastici musí tvořit nadpoloviční většinu.
Hlasování: 21 pro; 4 proti; 19 zdržel se
Návrh HSC Havířov: Doplnit odstavec o podmínku min. 20 zdravotně postižených
členů.
Čl. V. odst. 1, doplnit o větu: Pro přijetí je podmínkou
minimálně 20 zdravotně postižených členů, z toho spastici musí tvořit nadpoloviční
většinu.
Hlasování: 21 pro; 21 proti; 2 zdržel se
Návrh PSH: Doplnit odstavec o podmínku min. 25 zdravotně postižených členů.
Čl. V. odst. 1, doplnit o větu: Pro přijetí je podmínkou minimálně 25 zdravotně
postižených členů, z toho spastici musí tvořit nadpoloviční většinu.
Hlasování: 42 pro; 0 proti; 2 zdržel se
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8.8. Čl. VI. odst. 1 původní znění: Řádným členem spolku se může stát pouze čekatelský
člen.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Této větě vůbec nerozumím. Prosím o podrobnější
vysvětlení.
Návrh PSH: Upravit znění následujícím způsobem.
Čl. VI. odst. 1: Řádným členem spolku se mohou stát pouze TJ/SK, které prošly
čekatelským režimem ve smyslu čl. V.
Hlasování: 44 pro; 0 proti; 0 zdržel se
8.9. Čl. VII – Přidružené členství.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Prosím o vysvětlení. Pokud je fyzická osoba členem
členské TJ/SK, stává se automaticky řádným členem svazu? Tyto stanovy toto mění?
Pokud ano, tak žádám i vysvětlení proč. Celý bod VII o přidruženém členství je pro
mne zcela nesrozumitelný. Prosím o vysvětlení.
Poznámka TJ Lázně Košumberk: Vysvětlit co se myslí „Přidruženým členstvím“.
Návrh PSH: Zrušit čl. VII.
Valná hromada ukládá předsednictvu:
Zrušit čl. VII. Přidružené členství a přečíslovat následující články v tomto smyslu a
zrušit odkazy na přidružené členství v ostatních článcích.
Hlasování: 44 pro; 0 proti; 0 zdržel se
8.10. Čl. IX odst. 1. písm. b) (odmítnutí žadatele o členství) původní znění: b) jehož
členství ve spolku by vzhledem ke skutečnostem, které o něm má předsednictvo
k dispozici, nebo vzhledem k obecně známým skutečnostem o jeho osobě, by jeho
členství ohrozilo či mohlo ohrozit dobrou pověst spolku jako celku.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Tento bod nás vrací do období hluboké totality, kdy
placení informátoři přinášeli výsledky svého „šetření“ stranickým kádrům a tyto
kádry následně rozhodli. Pokud nebyl dostatek informaci od donašečů, tak si
případně „zaručené informace“ vymysleli, bylo –li třeba. Tohle snad nemůže být
myšleno vážně!!!
Návrh PSH: Upravit znění:
Čl. IX odst. 1. písm. b) (odmítnutí žadatele o členství): b) kterým by jeho členství
ohrozilo či mohlo ohrozit dobrou pověst spolku jako celku.
Hlasování: 44 pro; 0 proti; 0 zdržel se
8.11. Čl. XI. – Vyloučení člena.
Poznámka TJ Halma Zbůch: V porovnání s bodem zabývajícím se např. hlavní
činností spolku, je tento velmi pregnantně popsán a při čtení toto evokuje, že hlavním
zaměřením je v našem spolku spíše sledovat, koho vyloučit, než jakým způsobem
rozvíjet naši sportovní činnost a vychovávat kvalitní sportovce.
Nebylo hlasováno z důvodu ústního vysvětlení a poté stažení připomínky.
8.12. Čl. XI. odst. 2: Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen;
v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému
návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho
vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Tento bod ještě více vyčnívá nad ostatní body
z kapitoly „vyloučení“. Dle tohoto bodu se může spustit lavina „vylučovacích
návrhů“.
Nebylo hlasováno z důvodu ústního vysvětlení a poté stažení připomínky.
8.13. Čl. XII. – Seznam členů.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Prosím o vysvětlení tohoto bodu. Členská základna je
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přece seznam všech osob (členů), sdružených TJ/SK. Celý tento bod se mi jeví jako
nadbytečný a navíc svým názvoslovím opět vstupuje do doby totalitního režimu, kdy si
představitelé strany vedli „seznamy“.
Nebylo hlasováno z důvodu ústního vysvětlení a poté stažení připomínky.
8.14. Čl. XIV – Orgány ČFSH.
Poznámka SC JÚ Praha: Proč je zrušen výbor? Tam jsou zastoupeny všechny
jednoty a měl by mít po VH největší mandát! Jinak to bude o rozhodnutí 3
„nejpočetnějších“ jednot. Není vůbec uvedena RS, která je nejvyšším orgánem SH
v oblasti sportu! Nejsou zmíněné ani jednotlivé RT … proč?
Poznámka TJ Halma Zbůch: Zcela mi zde chybí výbor federace, odborné komise
jako RSR, RT a také sekretariát.
Nebylo hlasováno z důvodu ústního vysvětlení ve věci výboru a sekretariátu. Ve věci
Rady sportovní reprezentace a Realizačních týmů podalo PSH návrh na doplnění
v čl. XV, viz níže.
8.15. Čl. XV. odst. 3: TJ/SK (řádný člen) vysílá na zasedání VH jednoho svého
delegáta, disponujícího příslušným počtem hlasů podle zásady, že za každých
započatých 100 přidružených členů předmětné TJ/SK, má její delegát 1 hlas,
maximálně však 8 hlasů na TJ/SK. Po 1 hlasu mají členové předsednictva. Toto jsou
oprávněné hlasy..
Poznámka SC JÚ Praha: Počet hlasů – pracovalo se na verifikaci členské základny,
nebude to zohledněno v případě hlasování? Jestliže bude předsednictvo předkládat
návrhy valné hromadě, nemělo by o výsledku hlasovat.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Dříve vysílala TJ/SK tolik delegátů, kolik měla hlasů.
Takový orgán jako je VH by si určitě zasloužil vyšší účast osob na vrcholném jednání
svazu. 1 hlas člena předsednictva se rovná 100 členům TJ/SK. Celé předsednictvo
má tedy váhou svých hlasů mandát o velikosti 500 členné TJ/SK.
Návrh TJ Halma Zbůch: Upravit znění:
Čl. XV. odst. 3: TJ/SK (řádný člen) vysílá na zasedání VH jednoho svého delegáta,
disponujícího příslušným počtem hlasů podle zásady, že za každých započatých 100
přidružených členů předmětné TJ/SK, má její delegát 1 hlas, maximálně však 8 hlasů
na TJ/SK. Toto jsou oprávněné hlasy..
Hlasování: 11 pro; 29 proti; 4 zdržel se
8.16. Čl. XV. odst. 17. písm. g) – působnost VH: g) schvalování rozpočtu spolku.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Valná hromada má ve své působnosti agendu,
kterou by měl řešit výbor, např. Rozpočet. Pokud se valná hromada sejde ve druhé
polovině roku, nebude rozpočet řádně schválen včas.
Nebylo hlasováno z důvodu ústního vysvětlení a poté stažení připomínky.
8.17. Čl. XV. odst. 17. písm. b) – působnost VH původní znění: b) volba a odvolání
členů předsednictva včetně volby a odvolání předsedy
Návrh TJ Halma Zbůch: Upravit znění:
Čl. XV. odst. 17. písm. b) – působnost VH: b) volba a odvolání členů předsednictva
včetně volby a odvolání předsedy a 1.místopředsedy.
Hlasování: 44 pro; 0 proti; 0 zdržel se
8.18. Čl. XV. odst. 17. – působnost VH:
Návrh PSH: Na základě připomínek k čl. XIV zařadit nové písmeno:
Čl. XV. odst. 17: m) zřizování komisí (kupř. Rada sportovní reprezentace, realizační
týmy jednotlivých sportů apod.).
Hlasování: 44 pro; 0 proti; 0 zdržel se
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8.19. Čl. XV. odst. 21původní znění: Každý člen je oprávněn nahlížet do zápisu ze
zasedání valné hromady v sídle spolku, a to v dnech a hodinách určených pro styk se
členy spolku. Zápis z jednání VH vč. příloh podléhá archivaci.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Tento bod se mi zdá zcela nadbytečný. Jako spolek
hospodařící zejména se státními prostředky bychom měli mít zájem na maximální
transparentnosti a zápisy ze zasedání valné hromady zveřejňovat na svých webových
stránkách. Tento bod dokonce odepírá i vlastním členům právo obdržet zápis
z jednání VH. To je velmi kontroverzní návrh.
Návrh PSH: Upravit znění:
Čl. XV. odst. 21: Zápis z jednání VH vč. příloh podléhá archivaci. Zápis bude
zveřejněn na webových stránkách ČFSH.
Hlasování: 44 pro; 0 proti; 0 zdržel se
8.20. Čl. XVI. Elektronické hlasování VH.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Elektronické hlasování u valné hromady je zcela
ojedinělý jev, pokud to dokonce není výmysl naší federace. Občanský zákoník
v paragrafech § 214-302: Pododdíl 2 Spolek vůbec neuvádí možnost této formy
hlasování. V žádném jiném spolku jsem se s tímto nesetkal. Kdybychom vzali tento
bod do důsledku, tak nejvyšší orgán spolku s několika tisíci členy se fyzicky nemusí
vůbec scházet a řešit jen online. Není to trošku proti zásadám spolčování
Návrh HSC Havířov: Čl. XVI. Doplnit o bod 15 se zněním:
Čl. XVI. odst.15: Elektronické hlasování VH nemůže být použito na ustanovení v
čl. XV. odst. 17.
Hlasování: 11 pro; 31 proti; 2 zdržel se
8.21. Čl. XVII. odst. 3: Funkční období členů předsednictva je pětileté.
Poznámka SC JÚ Praha: Funkční období by mělo být méně než 5 let, měli jsme 4
roky, a to i u předsedy a dalších členů předsednictva.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Z jakého důvodu došlo k navýšení funkčního období
členů? Myslím, že v případě placených profesionálů, jakými dnes členové
předsednictva jsou, by měl být mandát spíše kratší, aby se dala jejich práce pro svaz
pravidelně hodnotit nejvyšším orgánem. Předsednictvo by mělo být voleno na období
1 roku, pokud bude jejich funkce saturována pracovním úvazkem.
Návrh TJ Halma Zbůch:
Čl. XVII. odst. 3: Funkční období členů předsednictva je jeden rok.
Nebylo hlasováno z důvodu stažení návrhu.
Návrh SC JÚ Praha a TJ Halma Zbůch:
Čl. XVII. odst. 3: Funkční období členů předsednictva jsou čtyři roky.
Hlasování: 15 pro; 29 proti; 0 zdržel se
8.22. Čl. XVII. odst. 8 písm. c) – působnost předsednictva: c) připravuje vnitřní
předpisy spolku.
Poznámka Léčebny Košumberk: Předpisy může připravit jakákoliv osoba pověřena
předsednictvem, to by potom mělo schválit předpis.
Nebylo hlasováno z důvodu ústního vysvětlení a poté stažení připomínky.
8.23. Čl. XVII. odst. 8 písmeno h) – působnost předsednictva původní znění: h)
v jednotlivých případech schvaluje nerozpočtované náklady a finanční transakce do
200 000,- Kč.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Pravomoci předsednictva jsou neúměrné zejména
s ohledem na velikost našeho spolku.
Návrh TJ Halma Zbůch:
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Čl. XVII. Odst.8 písm. h): schvaluje nerozpočtované náklady a finanční transakce
v souhrnné výši do 200 000,- Kč.
Hlasování: 9 pro; 27 proti; 8 zdržel se
8.24. Čl. XIX. – Kontrolní komise.
Návrh PSH: Zřídit namísto kontrolní komise kontrolora a upravit znění:
Čl. XIX. – Kontrolor
1. Funkce kontrolora není slučitelná s výkonem funkce předsedy, 1. místopředsedy,
člena předsednictva ani s výkonem funkce likvidátora při zániku spolku.
2. Funkční období kontrolora je pětileté.
3. Do působnosti kontrolora náleží zejména:
a) kontrola, zda jsou všechny úkony spolku i členů provedeny v souladu
s právními předpisy, se stanovami spolku, s usneseními VH či PSH a
vnitřními předpisy spolku,
b) kontrola hospodaření spolku,
c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými
ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů.
4. Kontrolní činnost provádí kontrolor na základě svého plánu nebo závažného
podnětu ze strany ostatních orgánů spolku či členů spolku.
5. V rozsahu působnosti kontrolora může kontrolor nahlížet do potřebných dokladů
a požadovat od ostatních orgánů spolku, od TJ/SK či zaměstnanců vysvětlení
k dané záležitosti.
6. Zjistí-li kontrolor při výkonu své kontrolní činnosti v rámci spolku nedostatky,
upozorní na ně bez zbytečného odkladu předsednictvo a následně i valnou
hromadu na jejím nejbližším zasedání.
7. Ze své činnosti je kontrolor odpovědný valné hromadě.
Hlasování: 31 pro; 0 proti; 13 zdržel se
8.25. Čl. XX. odst. 1. písm. e): e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných
veřejných rozpočtů, granty apod.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Toto je bod, který by měl být nadřazen všem ostatním
příjmům, jelikož jde o příjem nejvýznamnější.
Nebylo hlasováno z důvodu ústního vysvětlení a poté stažení připomínky.
8.26. Čl. XXI. odst. 2 původní znění: Dřívější dosud platné stanovy, registrované
Ministerstvem vnitra České republiky dne 17. 1. 1992 pod číslem VSC/1-16381/92R, pozbývají platnosti a účinnosti dnem schválení těchto stanov uvedeným v odst. 1.
Poznámka TJ Halma Zbůch: Poslední stanovy a dosud platné jsou ze 6.8. 2013.
Návrh PSH: Upřesnit znění:
Čl. XXI. odst. 2: Dřívější dosud platné stanovy, registrované Ministerstvem vnitra
České republiky dne 17. 1. 1992 pod číslem VSC/1-16381/92-R, vč. jejich pozdějších
změn, pozbývají platnosti a účinnosti dnem schválení těchto stanov uvedeným v
odst. 1.
Hlasování: 44 pro; 0 proti; 0 zdržel se
8.27. Čl. XXI. odst. 3 původní znění: Otázky těmito stanovami výslovně neupravené
se řeší podle obecně závazného právního předpisu v jeho platném znění (v den
schválení těchto stanov jde o ustanovení § 214 a následujících občanského zákoníku –
z. č. 89/2012 Sb. zákonů).
Poznámka TJ Halma Zbůch: § 214 – 302..
Návrh PSH: Upravit znění:
Čl. XXI. odst. 3: Otázky těmito stanovami výslovně neupravené se řeší podle obecně
závazného právního předpisu v jeho platném znění.
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Hlasování: 44 pro; 0 proti; 0 zdržel se
8.28. Návrh R.Sudy delegáta TJ Halma Zbůch:
Valná hromada SH schvaluje změnu názvu České federace Spastic Handicap o.s. na
Česká federace Spastic Handicap z.s. Novela stanov bude schválena v příštím roce
(na dalším jednání VH).
Hlasování: 11 pro; 29 proti; 4 zdržel se
8.29. Valná hromada schvaluje předložený návrhu stanov (Příloha 2) včetně úprav
schválených delegáty VH.
Hlasování: 31 pro; 4 proti; 9 zdržel se
V 16:00 hod. po odchodu delegáta SC JU Praha přítomno 10 oprávněných delegátů s hlasovacím
právem 40 hlasů, což je více jak dvě třetiny oprávněných hlasů dle principu váženého hlasování.
Následující rozhodnutí valné hromady jsou právoplatná a valná hromada je usnášení schopná.
K platnosti usnesení je nutno dosáhnout 21 hlasů, což je nadpoloviční většina oprávněných
hlasů.
9.

Zpráva kontrolora
Kontrolor Jaroslav Gála přednesl delegátům VH zprávu kontrolora za rok 2015.
Hlasování: 28 pro, 0 proti, 12 zdržel se hlasování

10. Zpráva předsedy
Předseda Ondřej Sejpka přednesl delegátům VH zprávu předsedy za rok 2015.
Hlasování: 38 pro, 0 proti, 2 zdržel se hlasování
11. Různé
11.1.

VH ukládá předsednictvu SH uvést všechny vnitřní předpisy do
souladu s novými stanovami.
Hlasování: 40 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

12. Usnesení – příloha č.3
Hlasování: 40 pro; 0 proti; 0 zdržel se
Přílohy zápisu:
1. Jednací řád
2. Stanovy SH schválené VH
3. Usnesení
Zapsala: P. Přistoupilová
Ověřil: O.Sejpka
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