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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY LTC
PANORAMA TEPLICE
Datum jednání

:

29.09.2014, 18:00 hod

Místo jednání

:

salonek hotelu Panorama

Program:
1. Zahájení jednání valné hromady:


Zahájení jednání valné hromady LTC Panorama provedl předseda výkonného
výboru pan Jaromír Janout, seznámil VH s programem jednání – program
jednání VH byl jednohlasně schválen. Poté byl vedením VH pověřen Ing.
Archmann Ivan a zapisovatelem ustanoven Ing. Prokop Jiří. Valná hromada je
usnášení schopná, z celkového počtu 134 členů s volebním právem je
přítomno 76 členů.

2. Jednací a volební řád:


Ing. Archmann seznámil VH se zněním „Jednacího“ a „Volebního“ řádu – valná
hromada znění těchto dokumentů jednohlasně schválila

3. Volba volební, mandátové a návrhové komise:



do mandátové a návrhové komise byli valnou hromadou zvoleni níže uvedení
členové: Ing. Prokop Jiří – předseda komise, Červenka Zbyněk – člen, Ing.
Lepeška Oldřich - člen
volební komise byla valnou hromadou schválena v níže uvedeném složení:
Müller Antonín – předseda komise, Eichler Jiří – člen, Motl Jan – člen, Hladík
Václav – člen, Ing. Přibyl Jiří – člen

4. Vyjádření výkonného výboru ke zprávě revizní komise ze dne 12.5.2014:

 Ing. Archmann seznámil valnou hromadu s vysvětlením jednotlivých položek,
které byly uvedeny ve zprávě revizní komise na předchozí VH konané dne
12.5.2014. Valná hromada nevznesla žádné připomínky k vyjádření VV.

5. Návrh znění nových stanov, diskuze k návrhu stanov:


návrh znění nových stanov vypracoval výkonný výbor a vyvěsil na informační
nástěnce klubu a na webových stránkách klubu k připomínkování
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ke znění návrhu stanov byly vzneseny níže uvedené připomínky, o kterých bylo
samostatně valnou hromadou hlasováno:
1. Odstavec B) Členská práva a povinnosti, článek c) byl podán protinávrh,
aby mohli být do VV voleni členové, mající finanční příjem z činnosti na
základě smlouvy, či jiné dohody – valná hromada odhlasovala původní
znění návrhu tohoto článku v poměru 34 hlasů, pro protinávrh 31 hlasů, 8
členů se zdrželo hlasování.
2. Doplnit do činnosti výkonného výboru – zpracovává návrh finančního
rozpočtu na další období a předkládá valné hromadě ke schválení.
Valná hromada toto doplnění schválila jednohlasně.
3. Odstavec Majetek a hospodaření, odstavec 2) změna ve výši movitého
majetku, i o jeho nabývání, pozbývaní a o všech dalších dispozicích
s ním, může rozhodovat výkonný výbor – maximální výše 300.000,- Kč a
souhlasit musí minimálně 5 členů výkonného výboru. Výjimku tvoří
případné odstraňování následku pohrom a havárií, nebo hrozí-li
nebezpečí ohrožení zdraví a života, pak lze tento limit čerpat neomezeně.
Valná hromada tuto změnu schválila jednohlasně.
4. Změna k odstavci 2) Valná hromada, bod 2.4. Valnou hromadu je
výkonný výbor povinen svolat z podnětu nejméně1/3 členů spolku
starších 18-ti let.
Valná hromada tuto změnu schválila jednohlasně.



Valná hromada po odsouhlasení výše uvedených připomínek schválila
jednohlasně návrh znění stanov spolu se změnou názvu na LTC Panorama
Teplice, z.s., žádný člen nebyl proti a žádný se hlasování nezdržel.

6. Volby do výkonného výboru:
 Kandidátka do voleb výkonného výboru obsahovala 11 kandidátů:
Ing. Zelený Štěpán, Ing. Archmann Ivan, Müller Antonín, Bříza Jaroslav, Hladík
Václav, Holán Jaroslav, Červenka Zbyněk, Janout Jaromír, Klaub Miroslav,
Eichler Jiří, Ing. Mertlík Luděk.
7. Vyhlášení výsledků voleb:


Po sečtení hlasů volební komisí byly vyhlášeny výsledky voleb do výkonného
výboru: 1. Janout Jaromír
71 hlasů
2. Ing. Mertlík Luděk
52 hlasů
3. Ing. Archmann Ivan
50 hlasů
4. Červenka Zbyněk
49 hlasů
5. Holán Jaroslav
48 hlasů
6. Eichler Jiří
43 hlasů
7. Ing. Zelený Štěpán
42 hlasů
8. Müller Antonín
41 hlasů
9. Bříza Jaroslav
38 hlasů
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Náhradníci: Hladík Václav 36 hlasů a Klaub Miroslav 30 hlasů.

8. Volba kontrolní komise:


Výkonný výbor navrhl do kontrolní komise Ing. Prokopa Jiřího a valná hromada
doplnila 2 kandidáty do kontrolní komise: Hladíka Václava a Ing. Přibyla Jiřího.
Valná hromada hlasovala o každém samostatně a všechny jednohlasně
schválila, složení kontrolní komise je tedy následující:
Ing. Prokop Jiří
Hladík Václav
Ing. Přibyl Jiří

9. Usnesení z valné hromady:


mandátová a návrhová komise přednesla návrh na usnesení z valné hromady
a tento návrh na usnesení byl valnou hromadou jednohlasně schválen.
Usnesení z valné hromady je přílohou zápisu z jednání valné hromady.

10. Závěr jednání valné hromady:


V závěru poděkoval odstupující předseda výkonného výboru Jaromír Janout
členům odstupujícího výkonného výboru za odvedenou práci a všem členům za
účast na jednání valné hromady čímž přispěli ke zdárné volbě nového
výkonného výboru.

Zápis vyhotovil: Ing. Prokop Jiří, dne 29.09.2014
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