USNESENÍ
Konference Svazu lyžařů České republiky

Praha 20. května 2017
Konference SLČR:
I.

schválila:
a) program Konference
b) jednací řád Konference
c) zprávu mandátové komise – účast 65 pozvaných delegátů s hlasem
rozhodujícím – 91,54% – pro přijetí usnesení: 33 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 2016
f) písemně předloženou a ústně Petrem Graclíkem doplněnou zprávu o činnosti
Dozorčí rady SLČR
g) VV předložený 3. návrh rozpočtu SLČR na rok 2017
h) výši členských příspěvků na rok 2018 ve výši:
ia. člen SLČR – 0,-Kč
ib. člen SLČR s aktivním členstvím ve věkové kategorii děti a mládež do 18
let a senioři nad 65 let – 100,-Kč
ic. člen SLČR s aktivním členstvím ve věkové kategorii 18– 64 let – 300,-Kč
i) VV a Plénem DR SLČR předložený klíč pro účast DHR na Konferenci SLČR
na rok 2018
j) založení nového zapsaného spolku tří právnických osob SLČR, ČOV a
KAH o.p.s. s názvem KAH,z.s. za účelem čerpání investičních dotací od
MŠMT na záchranu a revitalizaci klasického lyžařského areálu v
Harrachově

II.

zvolila:
a) zapisovatele – Jitka Bartoňová, Blanka Sochorová
b) ověřovatele zápisu – Pavel Benc, Václav Mačát
c) mandátovou komisi – Tomáš Slavík, Roman Dalecký, Věra Chvátalová
d) pracovní předsednictvo – Lukáš Sobotka, Petr Graclík, Jakub Čeřovský
e) návrhovou komisi – Petr Houser, Vilém Podešva, Iveta Roubíčková
f) skrutátory – Monika Janstová, Michaela Jaroušová, Daniela Štrougalová

III.

vzala na vědomí:
a) písemně předloženou 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
f) stav evidence členské základny ke dni 31.12.216

IV.

uložila:
a) mandát Plénu DR SLČR aby prostřednictvím zástupců SLČR v akciových
společnostech projednali a uzavřeli prodloužení stávajících nájemních smluv
o pronájmu podniků v areálech ve Špindlerově Mlýně a Peci pod Sněžkou
b) VV SLČR vstoupit v jednání s Městem Liberec a SA Ještěd,a.s. s cílem
uzavřít nové memorandum ohledně využívání areálů Vesec a Ještěd Svazem
lyžařů ČR

V Praze 20. května 2017
Zapsali: Petr Houser, Vilém Podešva, Iveta Roubíčková
Ověřili: Pavel Benc, Václav Mačát

