Zápis z 14. Mimořádného Sněmu
České tábornické unie,z.s.
konaného 3.prosince 2016 na ústředí ČTU v Praze
14. mimořádný sněm České tábornické unie,z.s. byl slavnostně zahájen v 11:30 v sobotu 3.prosince 2016
v kancelářích ústředí ČTU v Praze. Náčelník ČTU Milan Rychlý přivítal všechny delegáty i hosty . Poté připomněl
systém hlasování – každý delegát hlasuje zdviženým mandátem a ruku stahuje až v okamžiku, kdy je jeho mandát
započten.

SLOŽENÍ MANDÁTOVÉ KOMISE
Mandátová komise byla navržena ve složení: předseda Martin Blodig z oblasti Střední Čechy - západ, Marian Jankulík
z oblasti Labsko – Sázavské a Kateřina Zemnaová z oblasti Velké Lucko.
Výsledky hlasování o složení mandátové komise:

PRO:25

PROTI:0

ZDRŽELI SE: 1

Mandátová komise byla schválena v navrženém složení.

USNÁŠENÍSCHOPNOST SNĚMU
Mandátová komise sečetla všech 26 přítomných hlasujících delegátů, celkový počet mandátů vycházející ze stavu
členské základny jednotlivých oblastí byl 28, podmínka nadpoloviční většiny přítomných splněna a Sněm byl tedy
oficiálně prohlášen za usnášeníschopný.

SLOŽENÍ VOLEBNÍ KOMISE
Milan Rychlý seznámil delegáty Sněmu s navrhovanými kandidáty do volební komise v čele s předsedkyní Ivanou
Rychlou z oblasti Střední Čechy - západ, Jaroslavem Mastným z Východočeské oblasti a Janem Vojtěchovským
z oblasti Jižní Morava.
Výsledky hlasování o složení volební komise:

PRO:24

PROTI:0

ZDRŽELI SE: 2

Volební komise byla schválena v navrženém složení.

SLOŽENÍ NÁVRHOVÉ KOMISE
Návrhová komise monitoruje všechny podněty a návrhy do závěrečného Usnesení Sněmu. Milan Rychlý představil
Nejvyšší radou navržené kandidáty do této komise, a to předsedu Filipa Hlaváče z Jihomoravské oblasti, Pavla Boudu
z Jihočeské oblasti, a Tomáše Blümela z Labsko-sázavské oblasti.

Výsledky hlasování o složení volební komise:
Návrhová komise byla schválena v navrženém složení.

PRO:25

PROTI:0

ZDRŽELI SE: 1

PROGRAM SNĚMU
Na předchozím jednání NR byl doladěn a schválen Návrh Programu Sněmu, který nyní náčelník přečetl a vyzval
delegáty k diskusi a připomínkám. Nikdo se nepřihlásil, mohlo se přistoupit rovnou k hlasování o jeho přijetí.
Výsledky hlasování o schválení návrhu Programu Sněmu:

PRO:26

PROTI:0

ZDRŽELI SE: 0

Návrh Programu Sněmu byl schválen v navrženém znění.

ZMĚNA STANOV ČTU
Předseda návrhové komise Filip Hlaváč představil návrh změny Stanov ČTU týkající se doplnění možnosti používat
zkratku v názvu pobočného spolku – konkrétně bodu 7.1 Stanov:
Původní znění:
ČTU zakládá organizační jednotky, které jsou oprávněny jednat svým jménem s názvem "Česká tábornická unie"
(nebo zkráceně "ČTU") a specifikací jednotky a lokality a dodatkem "p.s.". Tyto jednotky se stávají právnickými
osobami.
Organizační jednotky se zakládají rozhodnutím Nejvyšší rady a vznikají zápisem do veřejného rejstříku.

Navrhovaná změna:
ČTU zakládá organizační jednotky, které jsou oprávněny jednat svým jménem s názvem "Česká tábornická unie" (
nebo zkráceně "ČTU") a specifikací jednotky a lokality a dodatkem "p.s.". Tyto jednotky se stávají právnickými
osobami.
Organizační jednotky se zakládají rozhodnutím Nejvyšší rady a vznikají zápisem do veřejného rejstříku.

Návrh prošel připomínkami i korekcemi, všichni delegáti mimořádného Sněmu s ním byli seznámeni před zasedáním.
Výsledky hlasování o přijetí nového znění Stanov:

PRO:26

PROTI:0

ZDRŽELI SE: 0

Změny ve Stanovách byly schváleny v navrženém znění.

NÁVRH VOLEBNÍHO ŘÁDU
Návrh volebního řádu vycházející z posledního jednání NR přednesl náčelník. Návrhová listina kandidátů na funkci
místonáčelníka ČTU byla uzavřena. Kompletně vyplněné mandátní prezenční listiny byly odevzdány předsedovi
mandátové komise.
Výsledky hlasování o schválení návrhu volebního řádu:
Návrh volebního řádu byl schválen.

PRO:26

PROTI:0

ZDRŽELI SE: 0

VOLBA MÍSTONÁČELNÍKA ČTU
Jediným kandidátem na funkci místonáčelníka byla Jana Krtková z oblasti Střední Čechy - západ.
Výsledky volby místonáčelníka ČTU:

Kandidát

Člen oblasti

Vydáno
volebních
lístků

Jana Krtková

Střední Čechy - západ

26

Výsledek hlasování
Hlasy
Zdrželi
Hlasy
pro
se
proti

25

1

0

Výsledek volby

zvolena

Jana Krtková byla zvolena místonáčelnicí ČTU pro období 2017 – 2018.
Stávající místonáčelníci zůstávají ve svých funkcích, E.Dittrichová a M.Blodig odstupují na vlastní žádost k 31.3.2017.
VŠEOBECNÁ DISKUSE

Po vyhlášení výsledů hlasování byla otevřena všeobecná diskuse.
Předseda návrhové komise navrhl posunout platnost Programového prohlášení ČTU 2014 - 2018 platného pro
období mezi 13. a 14. Sněmem až do následujícího Sněmu ČTU.

Výsledky hlasování o prodloužení platnosti Programového prohlášení ČTU 2014 - 2018:
PRO:26

PROTI:0

ZDRŽELI SE: 0

Platnost Programového prohlášení ČTU 2014 – 2018 byla prodloužena až do následujícího 15.Sněmu ČTU.

USNESENÍ 14. MIMOŘÁDNÉHO SNĚMU ČTU
Po uzavření diskuse náčelník vyhlásil krátkou přestávku pro zapracování všech podnětů návrhovou komisí do návrhu
Usnesení 14.mimořádného Sněmu ČTU. Po přestávce představil finální návrh Usnesení předseda návrhové komise
Filip Hlaváč a vyzval k diskusi, připomínkám a doplněním. Žádné nebyly vzneseny, tudíž nastalo hlasování o přijetí
dokumentu v navrhovaném znění.
Výsledky hlasování o návrhu Usnesení 14. mimořádného Sněmu ČTU: PRO:26

PROTI:0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení 14.mimořádného Sněmu ČTU bylo přijato.

Náčelník ČTU Milan Rychlý poděkoval členům všech komisí za práci během zasedání, účastníkům za velmi hojnou
účast a zapojení se do hlasování a průběhu diskusí.

Poté prohlásil 14.mimořádný Sněm ČTU za ukončený.

Zapsaly Věra Maršíková a Tereza Somrová

Bc. Milan Rychlý, náčelník ČTU

