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ZÁPIS Z 21. VH KO ČUS LK – konané mimo zasedání s hlasováním per rollam 
 
Statutární orgán pobočného spolku Krajská organizace ČUS Libereckého kraje (dále jen KO ČUS 

LK), IČO 70927383 se sídlem v Liberci 5, Jablonecká 88/18 rozhodl, že valná hromada v r. 2021 

proběhne mimo zasedání s hlasováním per rollam ve vazbě na zákon č. 191/2020 Sb a jeho dodatky. 

 

VH byla svolána na termín 10. 6. 2021 a informace členským subjektům byla zasána 4. 6. 2021 

mailovou poštou v souladu s Jednacím řádem (dále jen JŘ). 

Dle části I, bod 3 tohoto JŘ sdělily do 10. 6. 2021 členské subjekty statutárnímu orgánu KO ČUS LK 

osobu, která bude při hlasování členský subjekt zastupovat a její mailovou adresu. Jenom v případě 

zástupce krajského svazu juda došlo k písemnému sdělení osoby, která bude tento svaz při hlasování 

zastupovat 11. 6. 2021 z důvodu pobytu dotyčné osoby v lázních, přičemž telefonicky tak bylo 

učiněno ve stanovené lhůtě. 

 

Pro vlastní hlasování byla dle JŘ, čl. II, bod 2 stanovena lhůta - od termínu VH – tj. 10. 6. 2021 do 

24. 6. 2021 do 23:59:59 hod. 

 

Po vypršení lhůty provedl statutární orgán vyhodnocení průběhu hlasování  per rollam a konstatoval, 

že po ověření mandátu každého hlasujícího je valná hromada usnášeníschopná. 

Celkem přišlo od zástupců členských subjektů, kterých bylo celkem 21 /4 x komora TJ/SK (okresů) a 

17 zástupců svazů/ – 18 platných hlasovacích lístků: 

- v komoře TJ/SK hlasovali všichni čtyři zástupci – účast: 100%  

- v komoře svazů hlasovalo 14 zástupců ze 17       – účast:   82,35 % 

- celkově: 18 platných hlasovacích lístků z 21        – účast:  85,71 % - VH je usnášeníschopná 

 

Valná hromada, na po ověření mandátu hlasujících, přijala toto usnesení: 

 

 PRO PRO
TI 

ZD 
 

schváleno 
neschváleno 

A) SCHVALUJE:     

1. Jednací řád  18 0 0 Ano 

2. Volební řád 18 0 0 Ano 

3. Výroční hodnotící zprávu za r. 2020  18 0 0 Ano 

4. Rozpočet na r. 2021 18 0 0 Ano 

5. Volbu předsedy organizace – Ing. Vladimíra Boháče 18 0 0 Ano 

6. Volbu členů krajské rady za komoru TJ/SK (okresů) ve složení: 
Ing. Milan Hornych (CL), Petr Chmelař (CL), Oldřich Langhamr 
(LB), Petr Zahradník (LB), Leona Lacinová (SM), Stanislav 
Dlouhý (SM), Milena Darsová (JN), Jan Sejkora (JN) 

4 0 0 Ano  

7. Volbu členů krajské rady za komoru svazů ve složení: Jaromír 
Dlouhý (lední hokej), Ing. Zdeněk Kračmar (badminton), Roman 
Málek (atletika), Václav Severýn (fotbal), Jiří Vele (judo), Tomáš 
Ďúran (šachy), Ing. Jiří Veselka (stolní tenis), Ing. Iveta 
Roubíčková (lyžování) 

14 0 0 Ano 

8. Volbu místopředsedů: za komoru TJ/SK Ing. Milana Hornycha, 
za komoru svazů Jaromíra Dlouhého  

18 0 0 Ano 

9. Volbu členů revizní komise: Kamila Lubasová (JN), Zdeňka 
Marková (SM), Ing. Petr Seifert (LB)  

18 0 0 Ano 

10. Převod zůstatku ve výši 819,-Kč po svazu saní do jmění 
organizace – účet  901 

18 0 0 Ano 

B) BERE NA VĚDOMÍ:     

1. Zprávu revizní komise za období kalendářního roku 2020 18 0 0 Ano  
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Na základě přijatého usnesení a v souladu se stanovami ČUS byly zvoleny nové orgány KO ČUS LK 

se 4 - letým mandátem (čl. XIII/C, bod 6) – tj. do 24. 6. 2025: 

- Ing. Vladimír Boháč, předsedou 
- Ing. Milan Hornych, místopředsedou za komoru TJ/SK(okresů) 
- Jaromír Dlouhý, místopředsedou za komoru svazů 

V souladu se stanovami ČUS, čl. XIII/C, bod 11 jsou zvolení předseda a místopředsedové kolektivním 

statutárním orgánem KO ČUS LK. 

 

Do revizní komise KO ČUS LK byli zvoleni:  

Kamila Lubasová (JN), Zdeňka Marková (SM) a Ing. Petr Seifert (LB). 
Volba předsedy/předsedkyně revizní komise proběhne na samostatném zasedání zvolených členů 

revizní komise (stanovy čl. XIII/C, bod 8). Výsledek jednání bude sdělen členským subjektům. 

 

S výsledky závěrů valné hromady budou členské subjekty, ve vazbě na JŘ, čl. III, 4 seznámeny do pěti 

dnů po skončení hlasování - tj, do 29. 6. 2021: 

- umístěním na webových stránkách organizace 

- z informací zaslaných na mailovou adresu každého členského subjektu 

 

 

 

Ing. Vladimír Boháč 

předseda  


