
Zápis z jednání valné hromady
__________________________________________________________________________________

Spolek: LAA ČR – Svaz ZL

Sídlo: Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10

Místo a doba konání valné hromady: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Zámeček 456, 
Hradec Králové - 500 08, 4. listopadu 2017.

Valné hromady (dále v.h.) se zúčastnilo 45 členů s hlasem volebním.

Mluvčím v.h. byl stanoven: Petr Čejka.

Zapisovatelem byla v.h. zvolena: Lenka Trojanová.

Do návrhové komise byli v.h. zvoleni: Jan Zíma, Vladimír Šlachta.

Do volební komise byli v.h. zvoleni: Viktor Plaček, Milan Tichý.

Hosté: Jiří Koubík ředitel správy LAA ČR, Aleš Trtil předseda představenstva svazu PG, Bronislava 
Haničáková ekonomka LAA ČR a další hosté 

Hosté Jiří Koubík a Aleš Trtil vystoupili v krátké řeči informující o děni v LAA ČR a v svazu PG

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

1. Zpráva o činnosti Svazu zl – přednese Petr Tuček a členové předsednictva

2. Zpráva o hospodaření Svazu zl – přednese Bronislava Haničáková

3. Zpráva o bezpečnosti provozu ZL – přednese Dan Vyhnalík

4. Projednání návrhu Jana Bareše o doplnění organizačního řádu Svazu zl o článek upravující 
podmínky odvolatelnosti členů předsednictva.

5. Diskuze k tématu reklamy a jejích vhodných forem pro zviditelnění závěsného létání ve 
společnosti.

6. Obecná diskuze s pravidlem 3 x 1min/řečník/jedno téma

7. Výběr kandidátů a hlasování v.h. O jejich vyslání na Konferenci LAA ČR

V.h. Prostou většinou hlasů schválila program.

Rozhodnutí valné hromady
Z jednotlivých bodů programu v.h. a diskuze sestavila návrhová komise tyto body k hlasování:



1. Doplnění organizačního řádu Svazu zl o článek upravující podmínky 
odvolatelnosti členů předsednictva.

PRO 4 hlasy, PROTI 30 hlasů: návrh byl prostou většinou zamítnut

2. Od roku 2019 budou žádosti o finanční podporu programů předkládány 
gestory programů předsednictvu Svazu zl ke schválení do konce září 
předchozího roku.

PRO 0 hlasy, PROTI 45 hlasů: návrh byl prostou většinou zamítnut

3. Předsednictvo bude uvažovat o přidělení finanční podpory řádně 
podaného programu zvlášť z prostředků z dotace Programu V MŠMT a 
zvlášť z prostředků svazu.

Bod byl pro nesrozumitelnou formulaci prostou většinou hlasů odebrán z hlasování

4. Předsednictvo se pokusí oslovit instruktory zl k vytvoření skupiny, která 
připraví sadu nápadů, vedoucích k zvýšení počtu nových pilotů zk a 
obhájí/přednese na další VH.

PRO 21 hlasů, PROTI 11 hlasů: návrh byl prostou většinou přijat

5. Předsednictvo se pokusí o vytvoření skupiny, která připraví sadu 
nápadů, vedoucích k zvýšení popularity závěsného létání.

PRO 24 hlasů: návrh byl prostou většinou přijat

6. VH ukládá předsednictvu svolávání řádné valné hromady za dva roky.
PRO 14 hlasů, PROTI 20 hlasů: návrh byl prostou většinou zamítnut

Na závěr předseda valné hromady poděkoval všem zúčastněným a předal věcné dary.

Volba kandidátů pro účast na Konferenci LAA ČR .
Na účast na Konferenci LAA ČR byli navrženi a s účastí souhlasili: Tuček Petr, Čejka Petr, Beneš Petr, 
Polách Petr, Trojanová Lenka, Jindra Král, Vlasta Barťas, Láďa Šlachta. Náhradníci Láďa Božík, Jarda 
Třeštík 

PRO 42 hlasů: návrh byl prostou většinou přijat.

Hradec Králové 4. listopadu 2017

Zapsala Lenka Trojanová
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