Jednání 27.VlF'bylo řádně svoláno nazákladě stanov, rozhodnutí OYV. Jednání bylo
oznámeno elektronickou poštou na mailové adresy uloženév databázi okresu.
27. yH zahájl|z pověření OW p. Langhamí ana úvod sdělil, že vŠem TJ/SK byly zaslány
podklady pro VH(pozxánka,jednací řád, kontrola usnesení a návrh nových stanov u prezence
byly předány dalšímateriály: přehled hospodaření za r 20T4, hospodaření za období 1-9l2a|5

volební řád).
Následovala volba zapisovatele: Ing. Ulman, ověřovatele zápisu.Ing. Seifert - hlasování:
100Yo pro oba.
Následovala volba pracovního předsednictva - pp. Ing Boháč, Langhamr - jako řídící,Ing.
Ulman, Hlasování: l00% pro.
Dále byl schválen program z7 . vEbez doplňků - hlasování: l00% pro.
Následovalo schválení volebního a jednacího řádu: předány v souladu se zněním stávajícich
stanov. Na dotaz p. Richtra(LOKO Liberec I)kolik je kandidátŮ odpověděl p. Boháč že počet
odpovidá počtu volených zástupců avycházi z návrhů, které byly písemně doruČeny na OW
do termínu - tj. do 12. II.2015) - hlasování: 1000Á pro.
Dalším bodem jednání bylo schváleni komisí:
- mandátové ve složení. pí. Lepová Hana, jako předsedkyně a p. Severyn Václav
- návrhové ve složení:p. Zaltadník Petr a Ing. Daněk Libor. Vzhledem k tomu, Že se p.
Zaltradniknedostavil, byl navržen místo něho Ing. Veselka jako předseda
- volební ve složení:Ing, Kračmar Zdenék a Ing. Přemek Skoda.
O složenívšech komisí bylo hlasováno společně: hlasování - l00% pro.
niaici YH v dalším bodě programu sdělil, že kontrola usneseni byla předána před VH
v písemnéformě a dotinal se na připomínky -bez připomínky.
a

Následovala zpráva mandátové komise, kíerá konstatovala, že ze l47 pozvaných delegátŮ je
přítomno pouze 50 delegátů , což je 34Yo - a tím je VH neusnášeni schopná!
Ridici VH vyhlásil 15 minutovou pauzu a pracovní předsednictvo navrhlo svolat, v souladu se
stanovami organizace (čl. 5) novou 28. VH z delegátů přitomných v sále. Hlasováním, které
bylo 100%ní byla tedy zahájena 28. VH.
Na návrh řídícíhoVH byl delegátům předložen návrh, aby projednané body a volby komisí
platily i pro 28. VH - o tomto náwhu nechal hlasovat. Výsledek hlasování: 100% pro. \{H se
pak řídila programem pro 27.Y}1.
Dalším bodem(č. 8) byla zprávao činnosti organizace za minulé období" ve které předseda
zhodnotil období zásadnich zmén, práci OW. Součástízprávy byla i zpráva o hospodaření
organizace zar.2Ol4, kterou každý delegát obdržel u prezence. Pozitivně hodnotil úspěch
sportovců (USZ) v krajských volbách v r. 2072. Problém s financováním sportu v celé CR jsme skoro nejhůře financovaní v celé Evropě, problémy paradoxně zhoršila, bohužel, i zména
zákona o loteriích.
Následovalo projednáni zprávy revizni komise. Zpráva, s ohledem na nemoc předsedkyně
byla přednesena Ing. Seifertem a bylo konstatováno, že nebyly shledány žádnéproblémy drobné nedostatky(př. razitko) byly odstraněny v pďrběhu kontroly.
Tím byl uzavřen blok zpráv a informací k minulému období.
organizace přednesl předseda organizace - problém financování je zásadním
problémem. Informoval o novém informačnímsystému, ktery je zaváděnv CUS, o novela
stanov z pohledu NOZ a připravovaných akcích(3-boj, vyhlášení sportovců. Filmový festival
apod.) Pozitivní je v současné době financování sportu z LK - 30 mil. Kč ročně do r. 201ó.

Útoty

V kratké diskusi byly vznešeny připomínky:
- p. Richtr(Loko I): dotaz, zda-lt není chyba ve výsledku hospodařeni za 1 - 9l20I5
odpověděl předseda, že ana, omluvil se - jde o vzájemně přehozená čísla,výsledek
plati
- p. Richtr api. Husáková: dotaz - co s členskými TJ, které nezaplatlly členské
příspěvky? Předseda požádal, aby byla problematika řešen a v rámci záv&eČné
diskuse,

Dalšímdůležitýmbodem jednání bylo stanoveni členských příspěvkŮ sdruŽených TJiSK.
Návrh na výši člens§ých příspěvku pro r.2016 přednesl řídící\|H p. Langhamr s tím, Že
budou ve stejnó wýši jako v r. 2a15 a že v},jimku v placení mají TJ, které jsou sloŽeny ze
T0OoÁ handicapovanými sportovci. Termín zaplaceni členských příspěvku je stanoven
na 30, 4.2016.
Následovalo projednání noqých stanov okresní arganizace. Náwh byl odeslán delegátŮm
v předstihu. Uvod k materiálu a zdůvodněnízměn okomentoval předseda. Následovala
diskuse k materiálu:
- pi. Pachnerová z OK Chrastava vznesla připomínku k formulaci hlasování u nově
svolené VH - navrhla doplnění textu v čl. III, v bodě 2.7 - o slůvko ,,nová"
Souhlas s doplněnim/hlasování 49 - 0-1l
- Ing. Škoda:dotazke správnosti uvedení data registrace u MV - bude opraveno dle
aktuálního stavu
S ohledem na přijetí nových stanov bylo možnó pro volby orgánŮ v5nňít ustanovení nových
stanov - čl. III, body 2. 7 a2.8.
Řidici VH předal slovo předsedovi volební komise Ing. Kračmarovi, ktery zahájil volbu. Ten
konstatoval, že nová 28. VH můževe vazbé na přijaté stanovy a schválený volební řád
realizovat volbu orgánů spolku. Yychini znávrhů, které byly písemně předloženy,
Na úvod byl volen předseda spolku jako statutárni orgin: návrh byl na Ing. Vladimíra Boháče
- volbou byl schválerťhlasování 50-0-0/.
Následovala volba šesti členůvýkonného qýboru - navrženi byli. Ing. František Ulman, Ing.

Petr Seifert,Petr Zahradník, Oldřich Langhamr st., Josef Vild a Hana Lepová. Dle volebního
řádu následovala volba ,,an blok" veřejná - hlasování: 50 - 0 - 0 - navrženi schváleni.
Dalším volebním aktem byla volba členůkontrolní komise: nawženi Jaroslava Skopková,
Václav Severyn a Ing. ZdenékKračmar. Výsledek hlasování: 50 - 0 - 0. Navržení schváleni.

Po provedené volbě následovala diskuse ke všem projednávaným otánkám,.
- Znovabyla otevřena otázka členstvíTJ/SK, které nezaplatí člensképříspěvky. Pan
Ing. Richter navrhnul, aby byly takové TJ do 3I. 12.20l5 vyloučeny.
V proběhlé diskusi byl nakonec přijat návrh Ing. Boháče na kompromisní řešení - spojit
úhradu členských příspěvkůzar. 20|5 s jejich úhradou zar.2016 - tj. do 30. 4. }arc.
Součástínávrhu bylo sdělení, že všechny dlužnéTJ budou písemně prostřednictvím mailu
vyzvány k úhradě a s upozorněním, že při nezaplacení se vystar,ují nebezpečívyškrtnutídle
noqý stanov v průběhu 1. pololetí 20T6| !! Dopad do členskézáklaóny okresu v takové případě
by byl značný a mohl by se odrazit i v případné qýši ziskáváni prostředků pro organizaci.
- Dále vznesl p. Richtr dotazjakje to s výizenimžádasti na P III z MSMT v r. 2015 a
zda-li se to netýkápouze TJ Loko Liberec 1.
Předseda odpověděl, žežádostije cca 10 aže tedy rozhodně nejde jen o Loko I. Souhlasí
s návrhem, aby bylo přijato usnesení o dotazu kvyřizenina nadřízené orgány, příp. MŠMT
s tím, že bude, dle návrhu p. Richtra, vyslovena těmto orgáLrrům nespokojenost s řešením.

Ing. Veselkovi, kteď přednesl návrh na
usnesení. Ňejdříve však předložil k hlasování doplňující náwhy p. Richtq o kterých bylo

niaici VH předal slovo předsedovi náwhové komise
hlasováno.

a) Náwh

o vyškrtnuti při nezaplacení člens!ých příspěvku do 30. 4.2o16:

Hlasováním: 48 pro -2 prati- schváleno
b) Náwh na podání dotazu ve věci P Itr pro r.2015:
Hlasování: 46 pro - 0 proti - 4 zdňeli- schváleno

Následovalo přednesení celkového návrhu na usnesení doplněnó qýše uvedené dva doplňující
články. Dalšídoplnění usnesení nebylo vzneseno.
_
_
Poté došlo k hlasování o usnesení jako celku: 50 pro 0 proti 0 zdržel
Usnesení z YHbylo jednoznačně přijato.
Závér VH provedl staronový předseda Ing. Vladimir Boháč

Zapsal:

Ing. František Ulman, zvolený zapisovatel

Zitpis ověřil:
Ing. Petr Seifert, zvolený ověřovatel

Liberec 26.1I.2a15
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