
 USNESENÍ 
Konference Svazu lyžařů České republiky 

 

Praha 28. května 2016 

 
Konference SLČR: 

 
I. schválila: 

a) program Konference 

b) jednací řád Konference 

c) zprávu mandátové komise – účast 69 pozvaných delegátů s hlasem 

rozhodujícím – 97,18% – pro přijetí usnesení: 35 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 2015 

f) písemně předloženou a ústně Petrem Graclíkem doplněnou zprávu o činnosti 

Dozorčí rady SLČR 

g) VV předložený II. návrh rozpočtu SLČR na rok 2016 

h) změnu Stanov SLČR předloženou Plénem DR SLČR 

i) výši členských příspěvků na rok 2017 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 s aktivním členstvím ve věkové kategorii 18– 64 let – 300,-Kč 

j) VV a Plénem DR SLČR předložený klíč pro účast DHR na Konferenci SLČR 

na rok 2017 

k) schválila člena DR za OSU ZL Petra Melouna 

 

II. zvolila: 

a) zapisovatele –  Jitka Pánková, Jitka Bartoňová 

b) ověřovatele zápisu – Radek Cikl, Martin Novotný 

c) mandátovou komisi –  Tomáš Slavík, Blanka Sochorová, Roman Dalecký 

d) pracovní předsednictvo –  Lukáš Sobotka, Petr Graclík, Jakub Čeřovský 

e) návrhovou komisi – Petr Houser, Vilém Podešva, Věra Chvátalová 

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  

f) stav evidence členské základny ke dni 31.12.2015 

 

IV. uložila: 

a) všem orgánům SLČR průběžně vydávat všechny dokumenty – zápisy a 

usnesení  v přehledné a průkazné formě tak, aby bylo možné dohledat a 

dokladovat  jejich rozhodnutí 

b) OSU ZL aktualizovat zastoupení OSU ZL v mezinárodní komisi SLČR 



c) VV SLČR předložit rozpočet na rok 2017, který bude garantovat minimální 

příjmy pro KSL od SLČR jako v roce 2015. Tyto finanční prostředky budou 

složeny z členského příspěvku za rok 2017 a stabilizačního fondu 

d) mandát Plénu DR SLČR k projednání a případnému rozhodnutí změny 

právní formy OPS Harrachov popřípadě převodu vkladu zakladatele v OPS 

na jiný subjekt za podmínky  ponechání minimálně stávajícího vlivu na 

vlastnickou strukturu 

e) VV projednat s OSU a KSL směrování dalšího vývoje a strategie SLČR do 

budoucna a na základě odsouhlasení této strategie Plénem DR navrhnout 

nový klíč DHR pro Konferenci SLČR který z této strategie bude vycházet 

f) VV novelizovat Směrnici o evidenci členské základny v návaznosti na 

schválenou změnu Stanov SLČR 

 

 

 

 

           

 

V Praze 28. května 2016 

Zapsali: Petr Houser, Vilém Podešva, Věra Chvátalová 

Ověřili: Radek Cikl, Martin Novotný 


