
Zápis z valné hromady svazu MPK 7.11.2015

1. Odhlasován program VH

2. Zvolení volební komise ve složení T. Klaper, M. Schulz, M. Eliáš. Zapisovatelem byl zvolen 
P. Láznička

3. Vystoupení hosta Ing. M. Humla se zprávou o stavu se zablokováním dotací pro 
reprezentaci a podporu sportu v Aeroklubu a usilovnou prací vedení LAA ČR pro návrat k 
původnímu funkčnímu systému přidělování dotací od ministerstva přímou cestou. Dále informoval 
VH o počtu členů a statistikou obnovovaní pilotních a technických průkazů.

4. Předsednictvo seznámilo VH se svojí činností za uplynulé období.

a. Zdeněk Řezníček – zpráva o stavu a využívání sportovního vybavení (majetku) svazu.

b. Petr Matoušek – zpráva o organizaci paramotorové výstavy a o rozvoji sportovního létání.

c. Michael Nadažy – zpráva o pořádání seriálu soutěží LIGA MPK

d. Jiří Koudela – zpráva o úkolech odstoupivšího člena předsednictva Daniela Trochty o 
využití sportovního vybavení reprezentace včetně problému s navrácením a novým přidělením k 
využití jednoho paramotoru, zpráva o organizaci MČR. 

Jiří Koudela – zpráva o činnosti a finanční podpory reprezentace.

Zpráva o hospodaření svazu a využití dotací na podporu sportovních akcí svazu.

5. Nová výše svazového příspěvku. Diskuze k bodu. Z diskuze vyšlo několik návrhů, o kterých 
se hlasovalo. Podané návrhy byly ve výších nulový příspěvek, 50,- Kč, 301,- Kč a 501,- Kč.

Hlasováním VH zvolila nulový svazový příspěvek, takže činnost svazu bude čerpat podporu pouze 
z členského podílu na základním příspěvku LAA ČR.

6. Vystoupení člena svazu Z. Andrlíka s kritikou komunikace předsednictva s veřejností a 
uveřejňováním akcí. Vystoupení člena svazu Jiřího Šrámka s kritikou práce předsednictva a 
zhoršujících se výsledků.

7. Volba nového předsednictva – na VH byli navrženi a nominaci přijali tito kandidáti do 
předsednictva svazu: Milan Klement, Petr Matoušek, Zdeněk Řezníček, Michael Nadažy, Zdeněk 
Andrlík, Jiří Koudela

Nominovaní přednesli svůj program pro práci v předsednictvu.

Nové předsednictvo bylo zvoleno a potvrzeno volební komisí v tomto složení (řazeno dle přijatých 
návrhů v nominaci):

Milan Klement, Petr Matoušek, Zdeněk Řezníček, Zdeněk Andrlík, Jiří Koudela

Nové předsednictvo zvolilo předsedou svazu Jiřího Koudelu.

8. VH odhlasovala tyto úkoly pro nové předsednictvo

a. Připravit návrh organizačního řádu tak, aby se o něm hlasovalo na příští řádné VH.



b. Zadat lepší informační zpracování webu svazu včetně stránek o sportovních soutěžích a 
reprezentaci.

c. Připravit a publikovat pravidla pro přidělování podpory, jak pro soutěžní, tak i nesoutěžní 
letecké akce svazu (slety).

d. Podporovat účast a prezentaci svazu a paramotorového létání na leteckých dnech.

e. Připravit a publikovat článek v Pilotu s vysvětlením důvodů pro snížení svazového 
příspěvku na 0,- Kč

f. Zavést propagaci reprezentace na svazových stránkách

9. VH odhlasovala delegáty a jejich zástupce pro konferenci LAA ČR: Michal Loužecký, 
Zdeněk Řezníček, Tomáš Klaper, Jiří Koudela 

10. Hlasování o usnesení a zápisu VH – přijato většinou přítomných hlasů

Zapsal Pavel Láznička, přepis do el. formy Jiří Koudela


