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USNESENÍ Z 18. VH KRAJSKÉ ORGANIZACE ČUS LIBERECKÉHO KRAJE 
                          Clarion Grandhotel Zlatý lev, Liberec  – 25. června 2018 
 
1) VH BERE NA VĚDOMÍ: 

1.1: zprávu o plnění usnesení ze 17. VH KO  
1.2: zprávu o činnosti mezi VH  
1.3: zprávy mandátové komise o účasti před volbami a usnášení schopnosti VH   
1.4: zprávu revizní komise 

       1.5: zprávy o činnosti jednotlivých krajských svazů a komisí 
       1.6: vzdání se mandátu člena kolegia předsedy p. Františka Svobody 
         
2) VH SCHVALUJE:  

2.1: program jednání 18. VH 
2.2: volbu: -  zapisovatele Ing. Vladimíra Boháče  

            -  ověřovatelů zápisu pp. Ing. Milana Hornycha a Ing. Zdenka Kračmara   
            -  pracovní předsednictvo VH: Ing. Vladimír Boháč, Ing. Milan Hornych, Ing. Petr Skalický, 
                                                                Oldřich Langhamr – jako řídícího VH 

                   -  skrutátorku: pí. Hanu Lepovou 
2.3.  volbu komisí ve složení: 
                   -  komisi mandátovou ve složení:  pp. Kamila Lubasová, předsedkyně a Jaroslava Skopková 
                   -  komisi návrhovou ve složení:  Petr Zahradník, předseda a Václav Severýn 
                   -  komisi volební ve složení: Ing. Iveta Roubíčková, předsedkyně a Ing. Petr Seifert 

       2.4:  jednací řád pro VH 
       2.5:  hodnotící výroční zprávu o činnosti za r. 2017 doplněnou o rozvahu a výkaz zisku a ztrát –  
                s výsledkem hospodaření: - 256.697,10 Kč a z toho 
                  - vlastní organizace(vedení) se ztrátou: - 262.432,15 Kč 
                  - sdružené svazy bez právní subjektivity se ziskem: + 5.753,05 Kč  
               Výsledky hospodaření proúčtovat vůči vlastnímu jmění organizace v členění - vlastní organizace 
               a sdružené svazy. 
       2.6:  úkoly organizace pro příští období přednesené předsedou Ing. Boháčem 
       2.7:  schvaluje rozpočet organizace na r. 2018 ve výši: 4,447 mil. Kč s rezervou 943.000,-Kč 
       2.8:  schvaluje doplňující volbu do kolegia předsedy – p. Jaromíra Dlouhého za OSTS Semily               
               (viz. protokol o volbách) 
                
               
3) VH UKLÁDÁ: 

3.1:  doplnit chybějící údaje na dokladech dle výsledku kontroly revizní komise.  
                                                                              Z: předseda + pokladní pí. Vořechovská   T: 31. 7. 2018 
 
3.2:  odeslat Výroční zprávu o činnosti za r. 2017 do spolkového rejstříku u MS Praha 
                                                                              Z: předseda      T: 30. 8. 2018 

 
DOPLNĚNÍ USNESENÍ Z DISKUZE: 
 
3.3: kolegium předsedy přepracovat rozpočet KO na r. 2018, po obdržení relevantních údajů z 
        „centra“ – tj. ČUS z.s.   
 

 
 CELKOVĚ:  
pro: 23      proti: 0      zdrželi se: 0     nehlasovalo: 0      celkové %: 69,69    Výsledek: SCHVÁLENO  

 
 

 
Václav Severýn v.r., člen návrhové komise                           Petr Zahradník v.r., předseda návrhové komise           

 
 


