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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SKF�R o.s. 2010 
 
Datum konání: 20. 2. 2010 
Místo konání: Rock&Roll Garage, Ostrava-Martinov 
 
Pracovní p�edsednictvo: J. Patyk, J. Prudil, F. Porteš, T. Dluhoš 
 
9:30 – zahájení VH s po�tem delegát� 68 
        – zapisovatelem jmenován V. Paji� 
 
9:35 – jmenováni skrutáto�i jednotlivých stol�: V. Vinogradov, M. Louda, p. Víte�ek, J. Patyk 
 
9:40 – návrh S. Pešáta na zm�nu v programu VH, aby byla diskuze vložena do pr�b�hu ob�da  
           a voleb: návrh p�ijat v�tšinou delegát� 
 
        - schválení jednacího �ádu: schváleno v�tšinou delegát� 
         

- schválení volebního �ádu – oprava v�cné chyby v textu datum konání VH –    
  9:45 p�ipomínka p. Šamana k tajnému hlasování (odsouhlaseno), po kterém následoval    
  sb�r volebních lístk� a jejich náhodné rozlosování mezi delegáty   

 
9:47 – schválen volební �ád v�tšinou delegát� 
 
9:50 – navrženi ov��ovatelé zápisu : L. Koumal, J. Kubík, p. Šíbl – schváleno v�tšinou  
           delegát�  
            
         - volba pracovních komisí: 
 
           mandátová komise – J. Prudil (p�edseda), M. Kostera, V. Vinogradov (navrženi  
           pracovním p�edsednictvem), M. Šádek, A. Podškubka (navrženi z pléna): schváleno   
           v�tšinou delegát� 
 
- sou�et p�ítomných delegát�: po�et 68 
          
10:00 -  volební komise – J. Patyk (p�edseda), p. Rohan, p. Ká�a (navrženi pracovním  
             p�edsednictvem), pí. Konstantinidu, J. Trnka (navrženi z pléna) : schváleno v�tšinou  
             delegát� 
 
            návrhová komise – M. Louda (p�edseda), M. Hamá�ková, R. Komiš (navrženi  
            pracovním p�edsednictvem), p. Šaman, p. Ml�ek (navrženi z pléna): schváleno  
            v�tšinou delegát� 
 
           - zpráva prezidenta SKF�R o.s. Františka Porteše a jeho celkové hodnocení stavu a   
             uplynulého období 
 
10:12 – ukon�ení zprávy prezidenta SKF�R o.s. 
           - následují zprávy jednotlivých komisí: 
 
           ekonomická komise: p�edseda J. Patyk – seznámení s hospoda�ením SKF�R o.s. za  
                                             rok 2009, zhodnocení p�íjm� a výdaj� 
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10:28 – ukon�ení zprávy p�edsedy ekonomické komise 
          - omluvení M. Novotného a L. �ížové: z d�vodu jejich nep�ítomnosti nebyly p�e�teny  
             zprávy KVS a komise mlád�že 
 
           komise škol a STK: p�edseda T. Dluhoš a jeho zhodnocení výsledk� práce za rok  
                                           2009,nástin plánu pro další rok 
 
10:36 – ukon�ení zprávy p�edsedy komise škol a STK T. Dluhoše 
 

- sou�et delegát�: 68 
 
10:38 – zpráva jednatele SKF�R s.r.o. F. Porteše: bilance s.r.o. a zhodnocení jeho funk�nosti 
 
10:43 – ukon�ení zprávy SKF�R s.r.o. F. Porteše 
 
          - oznámení o nespln�ní p�e�tení zprávy disciplinární komise 
 
10:45 – hlasování o posunutí zprávy p�edsedy KRK S. Mikulenky z d�vodu jeho  
             nep�ítomnosti: schváleno v�tšinou delegát� 
 

 - oznámení o volbách v pr�b�hu diskuze a p�edstavení jednotlivých kandidát� VV,   
    jejichž p�ihlášky byly doru�eny na sekretariát SKF�R 

 
           - návrh J. Patyka o možnosti návrh� kandidát� VV z pléna: schváleno v�tšinou  
             delegát� 
 
10:52 – za�átek rozpravy k jednotlivým kandidát�m VV a jejich osobní p�edstavení: 
 
           F. Porteš: prezident SKF�R o.s. a ekonom (souhlasí s nominací) 
           
           Ing. Martin Jebas: p�edseda STK (souhlasí s nominací) 

- vznesen dotaz F. Dolíhalem ohledn� pravidel sout�ží a jejich 
p�ekladu z AJ – odsunuto do diskuze 

             
           Vja�eslav Vinogradov: p�edseda KVS (souhlasí s nominací) 
 
            Lukáš Roubík: p�edseda komise mládeže a TMK (souhlasí s nominací) 
 
            Tomáš Dluhoš: p�edseda komise škol (souhlasí s nominací) 
 
11:06 – ukon�ení p�edstavení jednotlivých kandidát� 
 
           - návrh z pléna do KVS: Anton Podškubka – p�ijímá nominaci a p�edstavuje se 
           - návrh p. Šamana na zm�nu návrhové komise z d�vodu kandidatury p. Podškubky do  
             VV: zamítnuto v�tšinou delegát� 
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11:13 – za�átek rozpravy ke kandidát�m do ostatních komisí a jejich osobní p�edstavení 
 
          Martin Louda: p�edseda DK (souhlasí s nominací) 
         
          Jaroslav Ml�ek: �len DK (souhlasí s nominací) 
 
          Miroslav Tichý: �len DK (souhlasí s nominací) 
 
          návrhy KRK: Lubomír Koumal (souhlasí s nominací) 
 
                                 Martin Dráb (souhlasí s nominací) 
                              
                                 Stanislav Mikulenka (souhlasí s nominací na dálku - omluven) 
 
11:20 – ukon�ení p�edstavení kandidát� do jednotlivých post� 
 
          - zahájení vypl�ování volebních lístk� 
 
          - ocen�ní J. Krupy a jeho dlouholeté práce pro náš sport, v�nování medaile �STV za  
            celoživotní p�ínos a p�edání v�cného daru  
 
11:27 – za�átek voleb 
        
          - výzva k p�ihláškám do diskuze 
 
11:30 – diskusní p�ísp�vek S. Pešáta, který se v�noval našemu sportu,výsledk�m našich  
             reprezentant�, ocen�ní práce lidí, kte�í našemu sportu pomáhají, atd. 
 
12:00 – F. Porteš zodpovídá dotaz p. Dolíhala ohledn� p�ekladu mezinárodních pravidel  
             a jejich vydání pro pot�eby SKF�R 
 
12:05 – ukon�ení voleb 
 
          - p�estávka na ob�d 
 
12:55 – J. Patyk vyhlašuje výsledky voleb: p�ijato 67 platných hlasovacích lístk� 
            + 1 neplatný, po�et mandát� byl tedy 68 
 
           zvoleni: president SKF�R o.s. + ekonom: F. Porteš (65 hlas�) 
                         p�edseda STK: M. Jebas (63 hlas�) 
                         p�edseda KVS: V. Vinogradov (61 hlas�), A. Podškubka (5 hlas�) 
                         p�edseda TMK a komise mládeže : L. Roubík (65 hlas�) 
                         p�edseda komise škol: T. Dluhoš (63 hlas�) 
                         p�edseda DK: M. Louda (63 hlas�) 
                         �len DK: J. Ml�ek (65 hlas�) 
                         �len DK: M. Tichý (62 hlas�) 
                         �len KRK: S Mikulenka (63 hlas�) 
                         �len KRK: M. Dráb (63 hlas�) 
                         �len KRK: L. Koumal (64 hlas�) 
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- následn� u�in�n zápis volební komisí 
 
13:00 – zpráva mandátové komise 
 
13:05 – zpráva návrhové komise 
 
13:10 – diskuzní p�ísp�vek V. �ástkové + hlasování o návrhu z jejího p�ísp�vku:  
             zamítnuto v�tšinou delegát�  
 
13:15 – hlasování o schválení usnesení VH: schváleno v�tšinou delegát� 
 
           - ukon�ení VH 
 
 
 
 
Zápis provedl: 
Vladimír Paji� 
 
 
Ov��ovatelé zápisu: 
Luboš Koumal 
Jan Kubík 
Ing. Zden�k Šíbl 


