ZÁPIS
volební členské schůze oddílu atletiky PSK Olymp Praha, konané dne 25.11.2015 se
stanoveným začátkem v 18:00 hodin v prostorách zasedací místnosti roty CS MV, Za
Císařským mlýnem 1063, Praha 7, 170 00.
Volební členská schůze byla svolána předsedou oddílu atletiky PSK Olymp Praha
Miroslavem Záhořákem dle stanov „Klubu“, část III., čl.17, odst.5.
1. Členskou schůzi (dále ČS) zahájil předseda oddílu Miroslav Záhořák a v 18:16 bylo
předáno slovo Jiřímu Vojtíkovi.
Zapisovatelkou schůze byla zvolena Veronika Vojtíková - ověřovatelka, Martin Smetana zapisovatel. Zapisovatel a ověřovatel byly optickou většinou schváleni.
2. Byly zvoleny pracovní komise na základě předloženého návrhu řídícího ČS Jiřího Vojtíka
ve složení:
Mandátová komise: Dana Sečkářová, Karolína Šeborová, Miloš Procházka
Volební komise: Jan Hudský, Kateřina Kodrová, Vojtěch Sopoušek
Návrhová komise: Karel Macura, Barbora Richterová, Anna Hubatová-Vacková
Všechny 3 komise byly optickou většinou schváleny.
Pro hlasování je prezentováno 32 volby schopných členů. Pro hlasování je nutná nadpoloviční
většina.
Faktickou většinou byl schválen program ČS dle původního předloženého návrhu.
3. Člen výboru oddílu Miroslav Záhořák přednesl zprávu o činnosti oddílu a hospodaření za
období 2013 až 2015 s východisky do další činnosti.
4. Diskuze – Miroslav Fliegl přednesl zprávu o stavu veteránské atletiky v oddíle
Vojtěch Sopoušek – potřeba větší podpory nestřediskových závodníků, přerozdělení
finančních prostředků. bodné do družstev B; M.Procházka – návrh na vypracování rozpočtu
na následující roky, doplňovat zápisy k jednání výboru na web, aby byly k dispozici pro členy
oddílu.
5. Volba počtu členů výboru a doby volebního období byla schválena v počtu 5 členů a délka
2 roky.
Volba předsedy a výboru oddílu proběhla dle návrhu:
Nejprve proběhla volba předsedy oddílu Miroslav Záhořák, následně volba hospodáře oddílu
Jindřicha Linharta, volba jednotlivých členů Michal Krčmář, Jan Hudský, Jiří Janoušek,
Tomáš Linhart. Výbor byl zvolen ve složení Záhořák, Linhart J., Linhart T., Janoušek,
Hudský. Nezvolen Krčmář M. Hlasování o členech výboru oddílu proběhla hlasováním
jednotlivě). Navrhovaná Lenka masná nemohla být pro neúčast na volební schůzi volena.
Zástupcem oddílu do Rady klubu byl zvolen předseda oddílu.
6. Mandátová komise pracovala ve 2 členech oproti navrhovaným 3 členům. Pozměňovací
návrh byl schválen optickou většinou.
7. Předseda návrhové komise přednesl ČS ke schválení návrhy usnesení. Návrh byl schválen
optickou většinou.

8. Na základě výsledků ČS bylo vypracováno Usnesení ČS.
V Praze dne 25.11. 2015

______________________

______________________

Martin Smetana – zapisovatel

Veronika Vojtíková- ověřovatel

