Zápis z jednání Valné hromady divize ČSTS č. 8

Královehradecké

Dne: 10.4.2019
Kde: PARK GOLF, Roudničská 730, Hradec Králové
Přítomni:

Tomáš Chmel, Josef Koubek, Walter Elschek, Jaroslav Krtička, Petr Mertlík, Emil Koki,
Michal Šolc, Jan Vlášek, Miroslav Koula, Jana Krtičková, Martin Odl
Bod 1.
Předseda divize ČSTS č. 8 Královehradecké Jaroslav Krtička zahájil v 17:00 jednání.
V 17 hod bylo přítomno 103 členů z celkového počtu 144 členů.
Bod 2. Volba orgánů Valné Hromady
Jaroslav Krtička dal hlasovat o volbě předsedy VH - návrh Jaroslav Krtička
Hlasování č. 1: 103 pro, Oproti, Ose zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda Valné hromady navrhl mandátovou komisi ve složení -

Miroslav Koula, Tomáš Chmel, Jan Vlášek
Hlasování č. 2: 103 pro, O proti, Ose zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda Valné

hromady navrhl volební komisi ve složení Walter Elschek, Josef Koubek, Emil Koki
Hlasování č. 3: 103 pro, Oproti, O se zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda Valné

hromady navrhl sčítací komisi ve složení Petr Mertlík, Jan Vlášek, Tomáš Chmel
Hlasování č. 4: 103 pro, Oproti, Ose zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda Valné

hromady navrhl návrhovou komisi ve složení Josef Koubek, Martin Odl, Walter Elschek
Hlasování č. 5: 103 pro, Oproti, Ose zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda Valné hromady navrhl zapisovatele - Michal Šolc
Hlasování č. 6: 103 pro, Oproti, Ose zdrželo; SCHVÁLENO
Předseda Valné

hromady navrhl ověřovatele zápisu - Petr Mertlík

Hlasování č. 7: 103 pro, Oproti, Ose zdrželo; SCHVÁLENO

Předseda Valné hromady vyzval mandátovou komisi k ověření plných mocí.
Po prověření všech členů a zároveň plných mocí mandátová komise znovu přepočítala volební hlasy.
Přítomno 103 členů z celkového počtu 144 členů, z toho 94 členů s právem volit.
K tomu člen mandátového výboru Tomáš Chmel konstatoval, že má vážné podezření na neplatnost
některých členů dle vyjádření Ing. Jiřího Vrány dle odstavce 2, článku 5 stanov a odstavce 6, článku

5 stanov a dle článku 6 stanov.
Jaroslav Krtička k tomuto vznesl ústně dotaz, kde p. Chmel získal úplnou databázi členů divize,
kterou měl v PC. Odpověď p. Chmela byla, že tuto verzi získal oficiální cestou od webmastra ČSTS.
P. Koula telefonicky hovořil o připomínce p. Chmela s právníkem Ing. Jiřím Vránou, který dával za
pravdu p. Chmelovi ohledně neplatných členů.
Dále p. Elschek ap. Odl telefonovali se svými právníky ohledně připomínky p. Chmela a bohužel
názory se lišily.

Připomínka p. Chmela byla konzultována také telefonicky s prezidentem ČSTS p. ODSTRČILEM a
dle jeho upřesnění - sdělení bylo pokračováno ve VH s uvedeným počtem hlasů
Bod 3.
Předseda Valné hromady přednesl návrh programu Valné hromady, a sice:

Program Valné hromady divize č. 8
1. Zahájení
2. Volba orgánů VH
3. Schválení programu jednání
4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
S. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé období
7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)
8. Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS v roce 2019
9. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS
l O. Usnesení
Návrhová komise přednesla obdržený návrh na rozšíření programu VH:
Doplnění předsednictva divize č. 8 z S členů na 7 členů

Předseda Valné hromady navrhl schválit nový bod mezi body programu

Hlasování č. 8: l 03 pro, O proti, Ose zdrželo; SCHVÁLENO

6. a 7.

Bod 4.
Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
- Jaroslav Krtička přednesl zprávu
Zpráva byla doplněna o zprávu soutěžního komisaře, kterou ústně přednesl Elschek W. Přítomní
členové divize vzali zprávu na vědomí.
Divize funguje dle možností, jak nám je dovoleno.
Bod 5.
Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
- Jaroslav Krtička přednesl zprávu o hospodaření divize za uplynulé období
Návrhová komise přednesla obdržený návrh:
Návrh na projednání plnění bodu 3 zápisu ze zasedání divize č. 8 ze dne 20.12.2017 - viz přiložený
zápis
Hlasování č. 9 : 103 pro, O proti, Ose zdrželo; SCHVÁLENO
Návrh byl dán jako úkol pro projednání v Dozorčí komisi divize.
Návrh na schválení nesouhlasu se zprávou o hospodaření za rok 2018
Hlasování č. 10: 36 pro, 65 proti, 2 se zdrželo; NESCHVÁLENO
Bod 6.
Zpráva dozorčí komise
- Jaroslav Krtička přednesl zprávu dozorčí komise
Hlasování č. 11: l 03 pro, O proti, O se zdrželo; SCHVÁLENO
Bod 7.
Doplnění předsednictva

divize č. 8 z 5 členů na 7

členů

Návrhová komise přednesla návrhy kandidátů: Michal Šolc, Martin Odl, Tomáš Chmel
- písemné souhlasy kandidátů s kandidaturou byly předloženy a před volbou zveřejněny.
Hlasování o kandidátech do předsednictva divize č. 8
Předseda Valné hromady dal hlasovat o jednotlivých kandidátech. Výsledek
Hlasování č. 12:

1. Tomáš Chmel
2. Martin Odl
3. Michal Šolc

80 pro, 14 se zdrželo; ZVOLEN
58 pro, 37 se zdrželo; ZVOLEN
37 pro, 58 se zdrželo; NEZVOLEN

Bod 8.
Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)
- diskuze v průběhu VH
Bod 9.
Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS
Návrhová komise přednesla návrhy kandidátů: Emil KOKI, Jaroslav KRTIČKA, Walter ELSCHEK,
Petr MERTLÍK, Tomáš CHMEL, Michal ŠOLC
- písemné souhlasy kandidátů s kandidaturou byly předloženy a veřejně vyvěšeny
Hlasování o veřejném hlasovaní delegátů na Výroční konferenci ČSTS
Hlasování č. 13: l 03 pro, Oproti, Ose zdrželo; SCHVÁLENO
Hlasování o kandidátech na Výroční konferenci ČSTS dne 1. 5. 2019
Předseda Valné hromady dal hlasovat o jednotlivých kandidátech.
Hlasování č. 14:
1-3. Petr MERTLÍK
1-3. Jaroslav KRTIČKA
1-3. Walter ELSCHEK

93 volebních hlasů
58 volebních hlasů
58 volebních hlasů

náhradník
56 volebních hlasů
4. Tomáš CHMEL
----- - - - - - - - ----Bod JO.
Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS
diskuze v průběhu VH
Bod 10
Walter Elschek
- nastavení požadavků dle výkonnosti - regulace soutěží ČSTS

zkvalitnění soutěží

Josef Koubek
- žádná regulace - pořadatel v propozicích by měl detailně rozepsat o kvalitě
soutěže (velikost parketu, ceny pro soutěžící atd.)
Jaroslav Krtička

- větší pravomoc divizi včetně rozdělovaní financi
- Nevolit celé kandidátky, ale zvolit prezidenta a k němu nezávisle navolit
členy výkonné rady z obou kandidátek.
- Odvolatelnost výkonné rady a vetší transparentnost.

Jan Vlášek

- zrušení paragrafu 16. odst. 7 stanov ČSTS

Podněty na doporučení pro Výroční konference ČSTS musí členové dodat dolS.4.2019 ke
zpracování za divizi k předsedovi divize.

Bod 11 U snesení
- nehlasovalo se.
Na závěr podal Tomáš Chmel ústně protest proti platnosti hlasování VH s odkazem na důvodné
podezření platnosti některých členů VH dle vyjádření Ing. Jiřího Vrány dle odstavce 2, článku 5
stanov a odstavce 6, článku 5 stanov a dle článku 6 stanov.

~ .. .. . .. ...... .. ...... . ...... .. .... . ... .

Zapsal: Michal Šolc, podpis .. .... . . ... .. ... . . ... ..

Ověřil:

Petr Mertlík, podpis........ .. ... .. ... . :. .... .. . ... .. .. . ... .. ....... . ... . .. .

