Zápis z jednání Valné hromady divize ČSTS č. 8 Královehradecké
konané dne: 28. ledna 2016 v Hradci Králové 2, Dukelská třída 3/5
Bod 1.
Předseda představenstva divize ČSTS č. 8 - královehradecké zahájil v 17:00 hod. jednání.
V době zahájení bylo přítomno 92 členů z celkového počtu 146 členů.
Bod 2.
17:52 Předseda Představenstva prohlásil, že Valná hromada je usnášeníschopná.
Předseda představenstva divize uvedl, že dle stanov je předsedou Valné hromady.
Předseda Valné hromady navrhl mandátovou, volební a návrhovou komisi ve složení: Walter Elschek, Jan
Vlášek, Pavel Stejskal
Hlasování č. 1: 92 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda Valné hromady navrhl zapisovatele – Tomáš Chmel
Hlasování č. 2: 92 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda Valné hromady vyzval k návrhům na ověřovatele zápisu
Návrh podal: Miroslav Koula - Michal Šolc
Hlasování č. 3: 48 pro, 0 proti, 44 se zdrželo; SCHVÁLENO
Návrh Jaroslava Krtičky – Lenka Vlášková
Hlasování č. 4: 34 pro, 0 proti, 58 se zdrželo; NESCHVÁLENO
Valná hromada schválila ověřovatele Michala Šolce.
Předseda VH vyzval mandátovou komisi k ověření sporných plných mocí – Chmelová, Capoušková, Keslová,
Khýnová, Synek, Andrš – mandátová komise vše prověřila a prohlásila výsledek – Chmelová, Capoušková,
Keslová, Khýnová – platný člen, platná plná moc, Synek přítomen osobně, Andrš – zrušil plnou moc pro pana
Krtičku a zplnomocnil p. Chmela.
Předseda Valné hromady vyzval mandátovou komisi k prověření dalších sporných členů s odkazem na článek
5.6.b stanov. Viz přiložený seznam. Sporné členy komise prověřila jednotlivě, dle platných stanov, potvrdila
členství nebo vyřadila z evidence (článek 5.6.b stanov - k 5.1. daného roku je člen vyřazen, členství je možno
obnovit zaplacením členského příspěvku do 5.1. následujícího kalendářního roku, jinak je zapotřebí podat
kompletní přihlášku na sekretariát, obnovit členství po uplynutí lhůty nelze). Řada členů uvedených na webu
ČSTS nepodala přihlášku k členství, členové byli chybně uvedeni na webu ČSTS jako členové. Předseda
představenstva divize učinil písemný dotaz k vedení ČSTS před konáním VH, aby zjistil, zda všechny osoby,
které byly uvedeny na webu ČSTS pod divizí D8, podaly řádně přihlášku či zaplatily členský příspěvek k
obnovení členství do 5.1. kalendářního roku dle článku 5.6.b stanov.
Po prověření všech sporných členů a zároveň plných mocí mandátová komise znovu přepočítala volební hlasy.
Přítomno 73 členů z celkového počtu 131 členů.
Předseda Valné hromady dal znovu hlasovat o návrhu mandátové, volební a návrhové komise ve složení:
Walter Elschek, Jan Vlášek, Pavel Stejskal
Hlasování č. 6: 73 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda Valné hromady dal znovu hlasovat o návrhu zapisovatele – Tomáš Chmel
Hlasování č. 7: 73 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda Valné hromady dal znovu hlasovat o návrzích na ověřovatele – Michal Šolc
Hlasování č. 8: 58 pro, 1 proti, 14 se zdrželo; SCHVÁLENO
Návrh Jaroslava Krtičky – Lenka Vlášková
Hlasování č. 9: 16 pro, 0 proti, 57 se zdrželo; NESCHVÁLENO
Valná hromada schválila ověřovatele Michala Šolce.
Předseda Valné hromady dal hlasovat o přítomnosti hosta Josefa Synka (neplatné členství).
Hlasování č. 5: 72 pro, 1 proti, 0 se zdrželo; SCHVÁLENO
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Bod 3.
Předseda VH přednesl návrh programu Valné hromady
Program Valné hromady divize č. 8:
1. Zahájení
2. Volba komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. schválení programu jednání
4. Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS
5. Stanovisko k Výroční konferenci ČSTS
6. Návrhy a náměty pro jednání Výroční konference ČSTS
7. Diskuze
8. Závěr
Poté zahájil diskuzi k danému tématu.
Jan Vlášek – reagoval na vyřazení členů, kdy zastával názor, že jakmile jsou členové na webových stránkách, jsou
platní, s ohledem na evidenci při pořádání soutěží.
Walter Elschek – reagoval na názor pana Vláška, jak je členství definováno ve stanovách, uvedl analogii: Jestliže
se někdo přihlásí na soutěž, má zaplacenou soutěžní licenci – rozšiřující členský poplatek a nepodal přihlášku,
nelze, aby soutěžil.
Mgr. Josef Koubek - upřesnil, že členskou základnu upravují platné stanovy a směrodatné v tomto případě je také
prohlášení prezidentky k výkladu členství, které D8 obdržela. Informoval o prohlášení VR dnešního dne, které
bylo zveřejněno na webu. Doplnil, že je možnost změny termínu konání Valné hromady a to tak, aby byli zvolení
delegáti 14 dní před Výroční konferencí, dále, že je možnost delegáty nevolit, případně zvolit delegáty, upravit
délku jejich mandátu. Vyzval přítomné, zda chtějí doplnit program o nějaké návrhy.
Jaroslav Krtička - podotkl, že je třeba zvolit délku mandátu jednotlivých delegátů.
Návrhová komise předložila protinávrh pana Chmela – změna programu s ohledem na zrušení Výroční
konference dne 13.2.2016 Výkonnou radou ČSTS – vyškrtnutí bodu 5 a 6 programu
Hlasování č. 10: 22 pro, 21 proti, 30 se zdrželo; NESCHVÁLENO
Návrhová komise předložila protinávrh Jana Vláška – změna programu – vyškrtnutí bodu 4 programu
Hlasování č. 11: 15 pro, 46 proti, 12 se zdrželo; NESCHVÁLENO
Hlasování o schválení návrhu programu Valné hromady
Hlasování č. 12: 49 pro, 23 proti, 1 se zdrželo; SCHVÁLENO
Bod 4.
Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS.
Jaroslav Krtička podal návrh na doplnění kandidátů delegátů o jména Miroslav Koula, Jan Vlášek, Pavel Stejskal
- předseda Valné hromady dal hlasovat o doplnění výše uvedených delegátů.
Hlasování č. 14: 73 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda Valné hromady dal hlasovat o návrhu delegátů navržených představenstvem divize, kteří podepsali
souhlas s kandidaturou (p. Šreiber, p. Mertlík nedoložili souhlas s kandidaturou).
Schvalování návrhu delegátů na Výroční konferenci:
Tomáš Chmel, Josef Koubek, Michal Šolc, Walter Elschek, Jaroslav Krtička.
Hlasování č. 13: 73 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; SCHVÁLENO
Walter Elschek podal návrh schválit platnost mandátu delegátů do konce kalendářního roku 2016. Předseda Valné
hromady dal hlasovat o tomto návrhu.
Hlasování č. 15: 73 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda Valné hromady podal návrh na způsob volby delegátů jednotlivě – Text návrhu Valná hromada bude volit jednotlivé delegáty samostatně, pořadí delegátů bude určeno počtem hlasů pro. Počet
delegátů je 6 (4 delegáti a 2 náhradníci).
Hlasování č. 16: 73 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; SCHVÁLENO
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Předseda Valné hromady podal návrh na schválení hlasování delegátů aklamací – veřejnou volbou.
Hlasování č. 17: 73 pro, 0 proti, 0 se zdrželo; SCHVÁLENO
19:45 vyhlášena přestávka, společně s veřejným vyvěšením delegátů
20:00 pokračování Valné hromady
Valnou hromadu opustil host Josef Synek.
Předseda Valné hromady dal hlasovat o jednotlivých kandidátech. Výsledek hlasování:
1. Pavel Stejskal
2. Walter Elschek
2. Miroslav Koula
4. Tomáš Chmel
náhradníci
5. Josef Koubek
6. Michal Šolc
bez mandátu
7. Jaroslav Krtička
8. Jan Vlášek

73 hlasů
72 hlasů
72 hlasů
59 hlasů
58 hlasů
57 hlasů
51 hlasů
41 hlasů

Bod 5.
Stanovisko k Výroční konferenci ČSTS – neurčeno.
Bod 6.
Návrhy a náměty pro jednání Výroční konferenci ČSTS - návrhy pro jednání na Výroční konferenci ČSTS byly
podány již dříve.
Diskuze:
Přítomní nevyužili.
20:20 odešel Pavel Stejskal, počet přítomných se změnila na 72 členů
USNESENÍ
Valná hromada bere na vědomí výsledná rozhodnutí Valné hromady.
Hlasování č. 18: 58 pro, 0 proti, 14 se zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda VH: Josef Koubek
Zapsal: Tomáš CHMEL

Ověřil: Michal Šolc
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