USNESENÍ
Konference Svazu lyžařů České republiky

Praha 23. května 2015
Konference SLČR:
I.

schválila:
a) program Konference
b) jednací řád Konference
c) zprávu mandátové komise – účast 71 pozvaných delegátů s hlasem
rozhodujícím – 100% – pro přijetí usnesení: 36 hlasů
d) písemně předloženou a ústně Lukášem Sobotkou doplněnou zprávu o
činnosti SLČR od poslední Konference SLČR
e) písemně předloženou a ústně Ladislavem Pelcem doplněnou zprávu o
hospodaření SLČR a CS SKI za rok 2014
f) písemně předloženou a ústně Petrem Graclíkem doplněnou zprávu o činnosti
Dozorčí rady SLČR
g) VV předložený II. návrh rozpočtu SLČR na rok 2015
h) změnu Stanovy SLČR předloženou KSL Zlínského kraje
i) změnu data u určování počtu registrovaných závodníků v Kritériích pro
zpracování rozpočtu SLČR na období 2015 – 2018 z 31.12. předcházejícího
roku na 15. 4. aktuálního roku
j) výši členských příspěvků na rok 2016 ve výši:
děti a mládež do 18 let + senioři nad 65 let včetně – 100,-Kč s převodem plné
výše na účty KSL
dospělí – 300,-Kč s převodem plné výše na účty KSL
k) VV předložený klíč pro účast DHR na Konferenci SLČR na rok 2016
l) člena DR SLČR a jeho náhradníka:
ZL - Jaroslava Decastelová, Iveta Petříková
m) postup v otázce možností řešení majetkoprávního uspořádání OSC
Harrachov a považuje variantu A) “Symbióza” za výchozí pro nastartování
projektu OSC Harrachov s tím, že do budoucna deklaruje připravenost k
debatám o dalších majetkových otázkách zmíněných ve variantě B), aby
nedocházelo k případným kolizím komerčního a z podstaty nekomerčního
subjektu.

II.

zvolila:
a) zapisovatele – Vlasta Zlesáková, Jitka Bartoňová
b) ověřovatele zápisu – Pavel Benc, Ivo Uher
c) mandátovou komisi – Danuta Štrougalová, Vojtěch Veselý, Michal Dvořák
d) pracovní předsednictvo – Lukáš Sobotka, Petr Graclík, Jakub Čeřovský
e) návrhovou komisi – Petr Houser, Vilém Podešva, Iveta Roubíčková
f) skrutátory – Monika Janstová, Tereza Burdová, Daniela Štrougalová

III.

vzala na vědomí:
a) písemně předloženou a ústně Pavlem Lipanským doplněnou zprávu Revizní
komise SLČR
b) písemně předložené zprávy o činnosti KSL SLČR
c) písemně předložené a ústně doplněné zprávy o činnosti OSU SLČR
d) písemně předložené zprávy o činnosti odborných komisí SLČR
e) vzala na vědomí zprávu o majetkových otázkách SLČR doplněný o usnesení
DR SLČR
f) stav evidence členské základny ke dni 31.12.2014

IV.

uložila:
a) VV SLČR aktualizovat definici registrovaného závodníka a předložit ji Plénu
DR ke schválení tak, aby byla použitelná pro rozpočtování finančních
prostředků na rok 2016
b) VV SLČR připravit pro krajskou strukturu SLČR vzorový legislativní
proces, který napomůže jednotlivým KSL v krátkém čase aplikovat nároky
nového Občanského zákoníku v souladu se schválenými Stanovami SLČR
c) VV SLČR připravit pro další konferenci prokazatelný a ověřitelný klíč DHR
a to tak aby bylo možné jej projednat na úrovni krajů, úseků a pléna před
konáním konference příští
d) Členům VV SLČR a to jmenovitě L. Sobotkovi a R. Kumpoštovi, aby
zastupovali SLČR v otázce možností řešení majetkoprávního uspořádání
OSC Harrachov dle schváleného usnesení Konference I. m)

V Praze 23. května 2015
Zapsali: Petr Houser, Vilém Podešva, Iveta Roubíčková
Ověřili: Pavel Benc, Ivo Uher

