Zápis z jednání Valné hromady divize ČSTS č.8 Královéhradecké
Konané dne 3.5.2018 v kavárně Petrof, Na Brně 2136/4, Hradec Králové

Bod 1. – Zahájení
Předseda představenstva divize č.8 Mgr. Josef Koubek zahájil Valnou hromadu v 17:00, v tu
dobu bylo přítomno 58 členů divize (z toho 49 s volebním právem) z celkového počtu 120
členů. Jelikož nebyla přítomna nadpoloviční většina členů divize, v souladu s legislativou
ČSTS Mgr. Josef Koubek VH přerušil.
V 18:00 Mgr. Josef Koubek opět zahájil VH. V 18:00 bylo přítomno celkem 58 členů divize,
z toho 49 členů s volebním právem.

Bod 2. – Volba komisí a ověřovatele zápisu
Mgr. Josef Koubek dal hlasovat o volbě předsedy Valné hromady. Návrh na předsedu VH:
Mgr. Josef Koubek.

Hlasování č.1: pro 58, proti 0, zdržel se 0; schváleno.
Předseda VH navrhnul, aby se v průběhu VH hlasovalo pouze „pro“ anebo „proti“, nikoli
možnost „zdržel se“.

Hlasování č.2: pro 58, proti 0, zdržel se 0; schváleno.
Předseda VH navrhnul komise v tomto složení:





Mandátová komise: Jan Vlášek, Miroslav Koula, Jaroslav Krtička;
Volební komise: Walter Elschek, Jana Krtičková, Emil Koki;
Sčítací komise: Petr Mertlík, Jaroslav Krtička, Jan Vlášek
Návrhová komise: Josef Koubek, Ivana Fajfrová, Miroslav Koula

Hlasování č.3: pro 58, proti 0, schváleno.
Předseda VH navrhnul zapisovatelkou zápisu Ivanu Fajfrovou a ověřovatelem zápisu
Miroslava Koulu.

Hlasování č.4: pro 58, proti 0, schváleno
Předseda VH navrhnul volit v průběhu VH aklamací.

Hlasování č.5: pro 58, proti 0, schváleno.
Předseda VH navrhnul změnu počtu členů představenstva na příští funkční období ze 7
členů na 5.

Hlasování č.6: pro 58, proti 0, schváleno.

Bod 3. - Schválení programu jednání.
Předseda VH se zeptal, zda jsou nějaké návrhy na doplnění programu jednání. Nebyly
podány žádné návrhy, proto dal hlasovat o schválení programu VH dle pozvánky (viz
příloha).

Hlasování č.7: pro 58, proti 0, schváleno.
Předseda VH vyvěsil soupisy kandidátů a souhlasy s kandidaturou na členy představenstva
divize, na členy dozorčí komise a na delegáty na výroční konferenci ČSTS (viz příloha),
následně v 18:10 vyhlásil přestávku v jednání.
V 18:25 vyhlásil předseda VH pokračování jednání.

Bod 4. – Zpráva o činnosti za uplynulé období
Zprávu (viz příloha) přednesl Walter Elschek.
Přítomní členové divize vzali zprávu na vědomí.
Následovala diskuze.

Bod 5. – Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
Zprávu (viz příloha) přednesl Mgr. Josef Koubek.
Přítomní členové divize vzali zprávu na vědomí.

Bod 6. – Zpráva dozorčí komise
Zprávu (viz příloha) přednesl Miroslav Koula.
Přítomní členové divize vzali zprávu na vědomí.

Bod 7. – Východiska a doporučení pro další funkční období
Proběhla diskuze o vzájemné spolupráci v rámci divize.
Mgr. Josef Koubek přednesl návrh: Chcete předložit členům divize možnost, aby
prostřednictvím svých kolektivních členů poskytli své emailové adresy divizi a mohli tak
dostávat maily od divize?

Hlasování č.8: pro 1, proti 57, zamítnuto.

Bod 8. – Volba představenstva divize, volba dozorčí komise divize
Volba členů představenstva na další čtyřleté období.






Josef Koubek
Emil Koki
Jaroslav Krtička
Petr Mertlík
Walter Elschek

– pro 49, proti 0, zvolen;
– pro 49, proti 0, zvolen,
– pro 49, proti 0, zvolen,
– pro 49, proti 0, zvolen,
– pro 49, proti 0, zvolen.

Volba členů dozorčí komise na další čtyřleté období.




Jan Vlášek
Miroslav Koula
Ivana Fajfrová

– pro 49, proti 0, zvolen,
– pro 49, proti 0, zvolen,
– pro 49, proti 0, zvolena.

Náhradníka nebylo možné zvolit, neboť nebyl poskytnut žádný další souhlas s kandidaturou.

Bod 9. – Volba delegátů na výroční konferenci ČSTS
Volba delegátů na nadcházející výroční konferenci CSTS.





Walter Elschek
Emil Koki
Jaroslav Krtička
Josef Koubek

– pro 49, proti 0 – 1. kandidát
– pro 48, proti 1, - 2.-3. kandidát
– pro 48, proti 1, - 2.-3. kandidát
– pro 34, proti 15 – náhradník.

Bod 10. – Stanovisko k výroční konferenci ČSTS, návrhy a náměty








Jaroslav Krtička přednesl svá stanoviska (viz příloha) – je pro zachování divizí, vadí
mu utlačování malých divizí, je pro návrat k Prezidiu, dále nesouhlasí s omezováním
počtu párů, které se mohou účastnit MČR – je to nespravedlivé např. pro páry, které
se těsně před mistrovstvím rozpadly, je pro úpravu systému odměňování porotců,
současný systém považuje za nespravedlivý a nelogický, případně by navrhoval tuto
oblast neupravovat předpisy, ale ponechat odměňování porotců na dohodě mezi
porotcem a pořadatelem soutěže.
Mgr. Josef Koubek – je proti přemíře regulací, chce pouze včasné zveřejňování
informací, ve svazu podle něj chybí průhlednost a transparentnost, byly potlačeny
kontrolní mechanismy a vedení se nemá komu zodpovídat, nesouhlasí s návratem
k Prezidiu – je sice spravedlivější k menším divizím, ale změny jsou těžko
proveditelné a trvají příliš dlouho, navrhoval by snížit počet osob ve vedení svazu na
2-3 + generální sekretář + nezbytní administrativní pracovníci a prosadit
transparentnost a průhlednost.
Walter Elschek – naopak souhlasí s návratem k Prezidiu a co se týká odměn
porotcům, navrhuje stanovit pouze nejnižší částky (aby se již neopakovala situace,
kdy v Hankově domě dostal 90,-Kč za hodinu).
Petr Mertlík – zásadně nesouhlasí s absolutním systémem hodnocení na
Mistrovstvích ČR, odměny porotcům by neomezoval, vše by nechal na smluvním
vztahu porotce-pořadatel na základě nabídky a poptávky.

Bod 11. – Usnesení
Předseda VH navrhuje schůzku představenstva divize ve středu 16.5.2018 v 19:00 hodin
v Hradci Králové, na které proběhne volba předsedy, bude zvolena strategie na Výroční
konferenci ČSTS a delegáti budou zavázáni k hlasování na Výroční konferenci.

Hlasování č.9: pro 59, proti 0, schváleno.

Zapsala: Ivana Fajfrová

Ověřil: Miroslav Koula

