
Mimořádná valná hromada svazu motorového paraglidingu, konaná 
dne 18.2.2017 na letišti v Jihlavě 

Schválený program jednání:   

1. Zahájení VH 

2. Volba pracovních orgánů VH (mandátová a návrhová komise) 

3. Návrh a schválení programu VH 

4. Volba moderátora VH 

5. Návrh a schválení jednacího řádu VH 

6. Projev hostů a prezentace A.Trtila o PG 

7. Činnost jednotlivých členů předsednictva svazu MPG - Zpráva o činnosti předsednictva a o 
hospodaření svazu včetně využití podpor sportovním akcím 

8. Diskuze a vyjádření VH ke zprávě o činnosti předsednictva 

9. Informace o pořádání mistrovství Evropy 2017 

10. Nominace členů pro volbu předsednictva svazu MPG a jejich představení 

11. Volba nového předsednictva svazu MPG 

12. Diskuze o vytvoření sportovní komise svazu MPG 

13. Všeobecná diskuze 

14. Návrh a přijetí usnesení VH svazu MPG  

15. Závěr 

Schválená usnesení: 

1. Do mandátové komise byli navrženi a valnou hromadou schváleni: 

• Michaela Machartová 

• Jana Bobková 

• Tomáš Berka 

2. Do návrhové komise byli navrženi a valnou hromadou schváleni: 

• Miroslav Kadečka 

• Jaroslav Kubišta 

• Jaroslav Sura 



3. Původní program byl doplněn o návrhy a následně schválen valnou hromadou 

4. Pro roli moderátora byl navržen Ondřej Pěnička a Aleš Trtil. Valná hromada v hlasování zvolila 
Ondřeje Pěničku. PRO: 63, PROTI: 14, ZDRŽEL SE: 1 

5. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti předsednictva a o hospodaření svazu 

6. Valná hromada vzala na vědomí informace o záměru svazu pořádat mistrovství Evropy 2017 v 
Přerově 

7. O práci v předsednictvu projevili zájem tito kandidáti: 

• Jiří Koudela 

• Milan Klement 

• Zdeněk Řezníček 

• Luděk Svoboda 

• Gabriel Toman 

• Josef Stacho 

• Jaroslav Sura 

• Ondřej Pěnička 

• Jiří Šrámek 

• Michaela Machartová 

8. Výsledky hlasování o předsednictvu svazu: 

Počet hlasujících: 78 

Kandidát počet hlasů

Jaroslav Sura 63

Ondřej Pěnička 50

Luděk Svoboda 49

Josef Stacho 49

Jiří Šrámek 40

Gabriel Toman 39

Jiří Koudela 28

Milan Klement 24

Zdeněk Řezníček 18

Michaela Machartová 14



9. Valná hromada hlasovala o zřízení sportovní komise na základě nominací a hlasování valné 
hromady na této valné hromadě takto: 

• PRO: 1, PROTI: 77, ZDRŽEL SE: 0 

10. Valná hromada hlasovala o zřízení sportovní komise předsednictvem takto: 

• PRO 68, PROTI: 2, ZDRŽEL SE: 7 

11. Valná hromada ukládá předsednictvu pro následující volební období tyto úkoly: 

1. VH ukládá předsednictvu připravit návrh na změnu organizačního řádu, která zakotví 
povinnost konat valnou hromadu pravidelně jednou ročně. Návrh připravit tak, aby se 
úprava organizačního řádu mohla odhlasovat na příští VH, kterou předsednictvo svolá 
do konce roku 2017 před konferencí LAA 

2. VH ukládá předsednictvu zvážit možnost zřízení internetové stránky svazu MPG mimo 
web LAA z důvodu dostatečné informovanosti 

3. VH žádá předsednictvo o sdělení, jakým způsobem bude propagovat MPG 

4. VH pověřuje předsednictvo uspořádáním Mistrovství Evropy 2017 

5. VH ukládá předsednictvu zveřejnit na webu LAA zápis ze zasedání předsednictva vždy 
do 5 pracovních dnů bez možnosti dalších úprav 

6. VH ukládá předsednictvu založit fond na propagaci MPG 

7. VH ukládá předsednictvu poskytnout podporu při organizaci ligy MPG 

8. VH ukládá předsednictvu provést inventuru veškerého majetku do příští VH 

9. VH ukládá předsednictvu zlepšit komunikaci se členy svazu, kteří jsou ochotni 
spolupracovat, a přenést na ně konkrétní úkoly 

10.VH ukládá předsednictvu podporu při prezentaci paramotorového létání na leteckých 
dnech 

V Jihlavě - Henčově dne 18.2.2017


