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VOLBY DO ORGÁNŮ KRAJSKÉ ORGANIZACE ČUS LIBERECKÉHO KRAJE 
 

1. ÚVOD: 
Dle schváleného programu jednání dnešní VH, v souladu se schváleným jednacím a volebním  

řádem VH, stanovami ČUS zahajuji volební akt orgánů Krajské organizace ČUS Libereckého 

kraje na volební období let 2017 – 2021. 
V souladu s výzvou svolavatele byly do termínu 2. května 2017 doručeny následující návrhy:  

a) na pozici předsedy: jeden návrh – Ing. Vladimír Boháč 

b) členové KR – komora okresů: 

okr. CL: Ing. Milan Hornych, p. Petr Chmelař 

okr. LB: Petr Zahradník, Oldřich Langhamr 

okr. SM: František Svoboda, Stanislav Dlouhý 

okr. JN: Milena Darsová, Jan Sejkora 

počet navržených kandidátů je shodný s počtem míst v krajské radě  

c) členové KR – komora svazů: 

fotbal: Václav Severýn, lyžování: Ing. Petr Skalický, atletika: Roman Málek, lední 

hokej: Jaromír Dlouhý, šachy: Zdeněk Maršálek, badminton – Ing. Zdeněk Kračmar, 

judo – Jiří Vele, stolní tenis: Ing. Jiří Veselka 

počet navržených kandidátů je shodný s počtem míst v krajské radě  

d) členové revizní komise: 

návrh na pp. Zdeňka Marková, Jaroslava Skopková, Kamila Lubasová 

počet navržených kandidátů je shodný s s počtem míst v revizní komisi 

 

V souladu se schváleným volebním řádem – čl. 3, bod 5 vychází volební komise z návrhů 
předložených, v souladu s výzvou, do 2. 5. 2017. 
Všichni navržení kandidáti, kteří se uchází o některou z funkcí v orgánech Krajské 
organizace ČUS LK, vyslovili se svou kandidaturou souhlas! 
 
Vzhledem k tomu, že v uvedeném návrhu je na každou funkci či členství navržen pouze 
jeden kandidát a počet kandidátů je shodný s počtem volených míst, budeme postupovat 
dle schváleného volebního řádu – čl. 3, bod 3 - tedy hlasovat veřejně.  
Delegáti komory TJ/SK hlasují pozvánkami (bílé lístky), komora svazů červenými lístky. 

 
    2.  VLASTNÍ VOLBY: 
Postup volby bude opět vycházet ze schváleného volebního řádu – čl. 4, body 8 až 11: 

 

2.1: volba předsedy: 
jediný návrh – na stávajícího předsedu Ing. VLADIMÍRA BOHÁČE. 

Předsedu volí všichni přítomní delegáti – pro zvolení je nutná nadpoloviční většina 

z přítomných delegátů. Prosím o volbu a skrutátora o nahlášení výsledků volby: 

 

Počet delegátů celkem:    25   - kdo je pro: 24  - kdo je proti: 0  - kdo se zdržel hlasování: 1  

výsledek:       zvolen                                      
                                                              
 

2.2: volba členů krajské rady:    
členové krajské rady za komoru TJ/SK(okresy) 

- za tuto komoru volíme 8 členů.  Návrhy přišly na 8 členů, což je shodné s počtem volených 

míst.  

navrženi jsou: pánové Ing. Milan Hornych, Petr Chmelař, Oldřich Langhamr, Petr 
Zahradník, František Svoboda, Stanislav Dlouhý, Milena Darsová, Jan Sejkora  
(svoji neúčast na dnešní VH předem písemně omluvili p. František Svoboda a pí. Milena 

Darsová – oba s volbou souhlasí a potvrdili to písemně – doklad je zde založen) 
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Volíme do komory: – hlasuje tedy pouze komora TJ/SK: 
Počet delegátů v komoře:  15   - kdo je pro: 15  - kdo je proti: 0 - kdo se zdržel hlasování: 0 
výsledek volby:    všichni navržení byli zvoleni       
 

Návrh do komory svazů  
- za tuto komoru volíme 8 členů 

navrženi jsou:  
Václav Severýn(fotbal), Ing. Jiří Veselka(stolní tenis), Ing. Petr Skalický(lyžování), Roman 
Málek(atletika), Jaromír Dlouhý(led. hokej), Jiří Vele(judo), Ing. Zdeněk Kračmar 
(badminton), Zdeněk Maršálek (šachy) 
(svoji neúčast na dnešní VH řádně dopředu omluvil Ing. Veselka, s volbou souhlasí – doklad 

je zde založen) 

- vzhledem k tomu, že celkový počet navržených kandidátů do krajské rady za komoru 
svazů je shodný s počtem volených míst, budeme opět hlasovat veřejně: 
 

Opět volíme do komory: - hlasuje tedy pouze komora svazů: 
Počet delegátů v komoře: 10 -  kdo je pro:  10  - kdo je proti: 0  - kdo se zdržel hlasování: 0   

výsledek volby:    všichni navržení byli zvoleni    
 
 
volba místopředsedů: 
V souladu se stanovami ČUS(čl. XIII/C, bod 7) a čl. 4, bod 10 schváleného volebního řádu se 

volí, na návrh předsedy, dva místopředsedové a volí je zvolení členové KR za danou komoru. 

- na post místopředsedy v komoře svazů navrhuje předseda ING. PETRA SKALICKÉHO  
- volí pouze delegáti v komoře svazů (červené hlasovací lístky). 

Opět prosím skrutátora o nahlášení výsledků voleb.  

 - zvolení členové krajské rady za svazy: 10  - kdo je pro:10  - kdo je proti: 0  - kdo se zdržel:0  

výsledek:    zvolen 
 
- na post místopředsedy v komoře TJ/SK navrhuje předseda ING. MILANA HORNYCHA 
- volí pouze delegáti v komoře TJ/SK (bílé hlasovací lístky)  

Opět prosím skrutátora o nahlášení výsledků voleb. 

- zvolení členové krajské rady za TJ/SK(okresů): 15 - kdo je pro: 15 - kdo je proti: 0  

                                                                                - kdo se  zdržel: 0  

výsledek :   zvolen 
  
volba členů revizní komise: 
Na posty tří členů revizní komise jsou navrženy tři kandidátky: 

pí. Zdeňka Marková, Jaroslava Skopková, Kamila Lubasová 
 
v souladu s volebním řádem, čl. 4, bod 11 jsou členové revizní komise voleni všemi přítomnými 

delegáty: Prosím nyní o hlasování: 

 

-počet delegátů celkem: 25      pro: 25       proti:  0      zdržel se: 0 
 

 

výsledek volby:    navržené kandidátky byly zvoleny   
  

 Ing. Iveta Roubíčková                                                               Hana Lepová 

 předsedkyně volební komise                                             členka volební komise 

 

 

                                                    Liberec 21. 6. 2017 

 


