Zápis z Konference ČMGS
z 10.03.2018 v Jabloňově u Velkého Meziříčí
svolané dle stanov ČMGS čl. VIII, bod 3 prezidentem ČMGS

1/

Úvod
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil Konferenci ČMGS v 9:10 po obdržení informace o
počtu delegátů.

2/

Volba mandátové komise a volba pracovního předsednictva
Návrh mandátové komise ve složení: Lisa M., Nečekal Fr. ml., Molnárová E.
Pro

21

Zdrželo se

3

Proti

0
Návrh byl schválen.

Návrh prezidia na pracovní předsednictvo konference: Navrátil T., Vítek A., Ječný M.
Pro

22

Zdrželo se

2

Proti

0
Návrh byl schválen.

3/

Zpráva mandátové komise
ČMGS sdružuje ke dni konference celkem 32 členů, na konferenci je 26 přítomno, tedy 81,25
%ní účast.
Konference je usnášeníschopná.

4/

/nutná účast 2/3 většina všech členů = 22/

Nadpoloviční většinu hlasů tvoří

14 hlasů

Dvoutřetinovou většinu pak

18 hlasů

Tříčtvrtinovou většinu pak

20 hlasů

Schválení programu konference
Předsedající Tomáš Navrátil přednesl program Konference. K programu dále uvedl, že oproti
loňským letům chybí bod Zpráva o doplňcích, opravách SŘ a opravách pravidel pro rok 2017.
Nejedná se o omyl, ale prezídiem schválený krok. Změny, opravy, doplňky a případné jiné
návrhy STK (včetně termínové listiny) byly již schváleny prezídiem a jejich další schvalování na
Konferenci je již nadbytečné. Předsedající zdůraznil, že Konference samozřejmě může využít
svého práva jakékoliv rozhodnutí prezidia změnit. Prezidium se domnívá, že letos zvolený
postup má své opodstatnění z pohledu řízení svazu a má i svou legislativní oporu. Proto chce
v takto zavedené praxi pokračovat. Jelikož se však jednalo o změnu praxe oproti loňským

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou.

rokům, předsedající přednesl zdůvodnění tohoto kroku. Prezídium důvody tohoto kroku
spatřuje především v:
• zefektivnění řízení ČMGS
• uznání odborné kompetence STK
• zefektivnění práce STK
• větší konzistence v řízení soutěží a odstranění rizik plynoucích ze schválení
nepromyšlených kroků
• demokratičtější procedura schvalování/neschvalování změn SŘ cestou možného
napadení jakéhokoliv rozhodnutí prezidia jakýmkoliv delegátem na Konferenci.
Návrhy na úpravu programu Konference:
•

Zpráva o doplňcích, opravách SŘ a opravách pravidel pro rok 2018; schválení změn
(jako bod 11)
Pro

12

Zdrželo se

3

Proti

11
Návrh nebyl schválen.

Návrhy na úpravu programu Konference: (schvaluje se ¾ většinou)
•

Působení Adventure golfu ve strukturách ČMGS (jako bod 13)
Pro

15

Zdrželo se

7

Proti

4
Návrh nebyl schválen.

•

Hlasování o změně rozhodnutí prezídia ČMGS ve věci „Odebrání pořadatelství BT“
(jako bod 11)
o Diskuse:
▪ Navrátil: Prezidium schválilo rozhodnutí STK
▪ Fischer: O odebrání BT neproběhla na jednání STK žádná diskuse.
Nepovažuje to za rozhodnutí STK. Ostatní kluby nabídly pořadateli
pomoc s organizací turnaje. Podmínky, které dal pořadatel, je obtížné
splnit.
▪ Navrátil: Byly dány požadavky na pořadatele (resp. pořadatel si sám
stanovil podmínky, díky nimž mu byl turnaj přidělen). Tyto podmínky
nebyly splněny. Následně proto prezídium schválilo rozhodnutí STK o
odebrání pořadatelství 1. BT v roce 2018.
Pro

17

Zdrželo se

6

Proti

3
Návrh nebyl schválen.

Schvalování programu Konference navrženého prezidiem ČMGS včetně schválených změn.
Pro

16

Zdrželo se

3

Proti

7

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou.

Program Konference byl schválen.

5/

Informace o přijetí nových členů ČMGS a zrušení členství členů ČMGS
Konference vzala na vědomí, že prezídium ČMGS přijalo minigolfový oddíl Yamka Minigolf club
Butovice, z.s. do ČMGS.
•

6/

Delegát minigolfového oddílu Yamka Minigolf club Butovice, z.s., Pavel Janík,
poděkoval ČMGS a delegátům za vřelé přijetí.

Kontrola Usnesení Konference 2017
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil přednesl kontrolu Usnesení Konference 2017:
•

1/K/2017
Konference ukládá prezídiu úpravu ve spolkovém rejstříku – změny ve
statutárním orgánu

26. 1. 2018 bylo vydáno usnesení o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku. Zápis změn
je proveden k datu Konference 2017 (tj. 18. 3. 2017). Změny jsou viditelné ve spolkovém
rejstříku od 26. 2. 2018.
Na závěr tohoto bodu bylo konstatováno, že všechny body z Usnesení z Konference ČMGS 2017
byly splněny. Konference vzala na vědomí kontrolu Usnesení z Konference ČMGS 2017.
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Zpráva KRK za rok 2017
Předseda KRK Dušan Sofka přednesl zprávu KRK 2017.
Diskuse:
•

•

•

Fischer: Dotazoval se na způsob kontroly vyúčtování, zda byla kontrola provedena jen
formálně či členové KRK osobně prováděli kontrolu všech dokumentů. Dále se zajímal
o důvod toho, proč Komise KRK kontroluje Stanovy členů ČMGS. Delegát má zato, že
KRK má tuto kompetenci jen okrajově.
Sofka: Zodpověděl dotazy. Kontrolu prováděl předseda KRK osobně v kanceláři ČUS
(pozn. zapisovatele: byl poskytnut důkaz v podobě fotografie). Z uvedeného vyplývá,
že kontrola neprobíhala nikoliv „formálně“, nýbrž osobně. Předseda KRK strávil
kontrolou v kanceláři účtárny celý den, přičemž prošel a zkontroloval soulad všech
dokumentů s účetnictvím ČMGS. K druhému dotazu ohledně kontroly Stanov členů
ČMGS předseda KRK konstatoval, že tato kontrola probíhá zejména z důvodu
podmínek udělení dotací a dodal, že se nejedná jen o okrajovou kompetenci KRK.
Stanovy musí být v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
Navrátil: Je mylné se domnívat, že tato oblast nespadá do kompetence KRK, naopak ji
výslovně stanovy uvádějí (bod 3, čl. X stanov): "... Dále je oprávněna provádět kontrolu
správnosti statistických dat ekonomické a členské povahy, které jsou sdružené spolky
povinny podle stanov ČMGS poskytovat". Sdružené spolky mají povinnost prokázat
(předložit), že mají platné stanovy v souladu s aktuálním zněním příslušných zákonů.
To dokonce výslovně určuje čl. IV, bod 4 b) stanov.

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou.

Schvalování Zprávy KRK za rok 2017 (schvaluje se ¾ většinou)

Pro

19

Zdrželo se

3

Proti

4
Zpráva nebyla schválena.

Prezident, viceprezident a člen prezídia Martin Ječný v reakci na neschválení Zprávy KRK za rok
2017 vystoupili se svými příspěvky. Všichni tři shodně uvedli následky neschválení Zprávy KRK
za rok 2017, navíc bez udání zřetelných důvodů. Jedná se zejména o ohrožení příjmu dotací ve
výší až 2 000 000 Kč a ztrátu důvěryhodnosti ČMGS jednak vůči členům, jednak vůči třetím
stranám.
Delegát MGC Holešov, z.s. Radek Doležel podal, v souladu s druhou větou, odstavcem 4.9.,
bodem 4. Projednání návrhu, Jednacího řádu Konference ČMGS, neprodleně před zahájením
projednávání dalšího bodu námitku proti oznámeným výsledkům hlasování. Námitka byla
podána kvůli neuvedení důsledků neschválení Zprávy KRK za rok 2017.
Předsedající Tomáš Navrátil tedy rozhodl o opakování hlasování o Zprávě KRK za rok 2017.
Schvalování Zprávy KRK za rok 2017 (schvaluje se ¾ většinou)
Pro

19

Zdrželo se

3

Proti

4
Zpráva nebyla schválena.
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Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2017
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil přednesl zprávu o činnosti ČMGS za rok 2017.
Po přednesení Zprávy o činnosti ČMGS v roce 2017 byla Konference ve 12:15 přerušena na 45
minut. V 13:00 předsedající svolal delegáty a pokračoval v programu Konference. Vzápětí
předsedající udělil slovo předsedovi Mandátové komise, Františku Nečekalovi ml. Ten
informoval plénum o podnětu, jež byl podán Mandátové komisi delegátem MGC Holešov, z.s.
a předsedou KRK, ve věci platnosti plné moci, která byla udělena Miroslavou Komadovou
(zmocnitel) Richardu Fischerovi (zmocněnec) k jejímu zastupování. Mandátová komise
rozhodla, že tato plná moc je neplatná z důvodu nedostatečné identifikace zmocnitele. Dle
odstavce 1.2, bodu 1. Účastníci konference - má pouze klub, oddíl nebo TJ, který je členem
svazu, právo delegovat jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím. Z plné moci není jasné, který
klub, oddíl nebo TJ, který je členem svazu, delegoval Miroslavu Komadovou, která následně
zmocnila Richarda Fischera k jejímu zastupování.
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti Mandátová komise a pracovní předsednictvo
prohlásilo všechna předchozí rozhodnutí a jiná opatření za neplatná ex tunc (nulitní).
Předsedající přerušil bod 8) Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2017 a rozhodl o opakování všech
doposud uskutečněných rozhodnutí a jiných opatření.

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou.
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Volba mandátové komise a volba pracovního předsednictva
Návrh mandátové komise ve složení: Lisa M., Nečekal Fr. ml., Molnárová E.
Pro

24

Zdrželo se

1

Proti

0
Návrh byl schválen.

Návrh prezidia na pracovní předsednictvo konference: Navrátil T., Vítek A., Ječný M.
Pro

25

Zdrželo se

0

Proti

0
Návrh byl schválen.

10/

Zpráva mandátové komise
ČMGS sdružuje ke dni konference celkem 32 členů, na Konferenci je 25 přítomno, tedy 78,13
%ní účast.
Konference je usnášeníschopná.

11/

/nutná účast 2/3 většina všech členů = 22/

Nadpoloviční většinu hlasů tvoří

13 hlasů

Dvoutřetinovou většinu pak

17 hlasů

Tříčtvrtinovou většinu pak

19 hlasů

Schválení programu Konference
Návrhy na úpravu programu Konference:
•

Zpráva o doplňcích, opravách SŘ a opravách pravidel pro rok 2018; schválení změn
(jako bod 11)
Pro

12

Zdrželo se

4

Proti

9
Návrh nebyl schválen.

Návrhy na úpravu programu Konference: (schvaluje se 3/4 většinou)
•

Působení Adventure golfu ve strukturách ČMGS (jako bod 13)
Pro

18

Zdrželo se

4

Proti

2
Návrh nebyl schválen.

•

Hlasování o změně rozhodnutí prezídia ČMGS ve věci „Odebrání pořadatelství BT“
(jako bod 11)

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou.

Pro

16

Zdrželo se

6

Proti

3
Návrh nebyl schválen.

Schvalování programu Konference navrženého prezidiem ČMGS včetně schválených změn.
Pro

20

Zdrželo se

5

Proti

0
Program Konference byl schválen.

Program Konference tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
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Informace o přijetí nových členů ČMGS a zrušení členství členů ČMGS
Konference vzala na vědomí, že prezídium ČMGS přijalo minigolfový oddíl Yamka Minigolf club
Butovice, z.s. do ČMGS.
•

13/

Delegát minigolfového oddílu Yamka Minigolf club Butovice, z.s Pavel Janík poděkoval
delegátům a prezídiu ČMGS za vřelé přijetí.

Kontrola usnesení Konference 2017
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil přednesl kontrolu usnesení Konference 2017:
•

1/K/2017
Konference ukládá prezídiu úpravu ve spolkovém rejstříku – změny ve
statutárním orgánu

26. 1. 2018 bylo vydáno usnesení o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku. Zápis změn
je proveden k datu Konference 2017 (tj. 18. 3. 2017). Změny jsou viditelné ve spolkovém
rejstříku od 26. 2. 2018.
Na závěr tohoto bodu bylo konstatováno, že všechny body z Usnesení konference 2017 byly
splněny. Konference vzala na vědomí Kontrolu usnesení Konference 2017.

14/

Zpráva KRK za rok 2017
Předseda KRK Dušan Sofka přednesl Zprávu KRK za rok 2017.
Schvalování Zprávy KRK za rok 2017 (schvaluje se ¾ většinou)
Pro

19

Zdrželo se

3

Proti

3
Zpráva byla schválena.

Zpráva KRK za rok 2017 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou.
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Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2017
Prezident ČMGS Tomáš Navrátil přednesl zprávu o činnosti ČMGS za rok 2017.
Schvalování Zprávy o činnosti ČMGS v roce 2017.
Pro

25

Zdrželo se

0

Proti

0
Zpráva byla schválena.

Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2017 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
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Zpráva o hospodaření ČMGS v roce 2017 a její schválení
Viceprezident ČMGS Aleš Vítek přednesl zprávu: „Vyhodnocení hospodaření za rok 2017“,
rovněž zanalyzoval Rozvahu 2017 a Výsledovku 2017. Zodpověděl dále dotazy delegáta SKDG
Příbor, z.s., které byly písemně zaslány ještě před konáním Konference, k „Vyhodnocení
hospodaření ČMGS za rok 2017“. Jelikož delegát SKDG Příbor považoval zodpovězení dotazů
za dostatečné, byla otevřena diskuse.
Diskuse k tématu:
•
•

Fischer: Dotázal se na detailní rozbor položek „Náklady certifikace“ a reprezentace
(tzn. položky NCJ, MSJ Askim 2017; NC, MES Cheb 2017; NC, MS Zaton 2017)
Vítek: Detailně zodpověděl veškeré dotazy.

Schvalování Zprávy o hospodaření ČMGS v roce 2017 (schvaluje se ¾ většinou)
Pro

24

Zdrželo se

1

Proti

0
Zpráva byla schválena.

Zpráva o hospodaření ČMGS v roce 2017 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Rozvaha 2017 tvoří
přílohu č. 5 tohoto zápisu. Výsledovka 2017 tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.
Viceprezident navrhl, aby Konference schválila toto usnesení: Konference schvaluje převedení
výsledku hospodaření z roku 2016 ve výši - 42.184,31 Kč na účet vlastního jmění (účet 901
účetní osnovy). Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.
Návrh na schválení usnesení: Konference schvaluje převedení výsledku hospodaření z roku
2016 ve výši – 42.184,31 Kč na účet vlastního jmění (účet 901 účetní osnovy).
Pro

24

Zdrželo se

1

Proti

0
Návrh byl schválen.

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou.
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Zpráva STK za rok 2017
Předseda STK Vít Gerža přednesl Zprávu STK 2017. Konference vzala Zprávu STK za rok 2017 na
vědomí. Zpráva STK za rok 2017 tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.
Dále uvědomil delegáty o Opravách SŘ pro rok 2018 a Doplňcích SŘ pro rok 2018 schválených
prezídiem, které tvoří přílohu č. 8 (resp. č. 9) tohoto zápisu.
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Zpráva TMK za rok 2017
Zpráva TMK za rok 2017 byla přednesena předsedou TMK Martinem Ječným. Konference vzala
Zprávu TMK za rok 2017 na vědomí. Zpráva TMK za rok 2017 tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.
Vedoucí reprezentace Martin Ječný rovněž seznámil Konferenci s výsledky reprezentace v roce
2017. Zpráva vedoucího reprezentace za rok 2017 tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.
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Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS
Viceprezident ČMGS Aleš Vítek přednesl Návrh příspěvku na sportovní činnost pro kluby
sdružené v ČMGS v roce 2018 (Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS) dle projednaného
materiálu „Strategie ČMGS v oblasti rozvoje členské základny se zaměřením na mládež pro léta
2016-2021“. Konference vzala Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS na vědomí. Balíček
návrhů na podporu rozvoje ČMGS tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.
Viceprezident dále vyjádřil myšlenku založit Komisi pro mládež.
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Návrh rozpočtu ČMGS pro rok 2018
Viceprezident ČMGS Aleš Vítek přednesl návrh rozpočtu pro rok 2018. Informoval delegáty o
úskalích dotačního systému, které nastavilo MŠMT. Ve svém přednesu se věnoval detailnímu
rozboru příjmových položek Dotace – REPRE, TALENT, program V a VSA a následně na tyto
dotace navázané výdaje. Následně okomentoval i další položky rozpočtu. Vzhledem
k významným pozitivním změnám ve výší dotacích v první půli března (tedy až po zaslání
materiálů delegátům) byly na Konferenci operativně zvýšeny vybrané příjmové a výdajové
položky následovně:

Příjmy
• Zvýšení příjmu za Registrační příspěvky: z 80 000 Kč na 160 000 Kč
• Zvýšení příjmu z dotace Program V: ze 400 000 Kč na 700 000 Kč (upřesněný odhad)
• Zvýšení příjmu z dotace TALENT: ze 440 000 Kč na 602 000 Kč
• Snížení příjmu z dotace REPRE: ze 759 500 Kč na 624 000 Kč
Výdaje
• Zvýšení výdajů za Odměny funkcionářům ČMGS: z 0 Kč na 100 000 Kč
• Zvýšení výdajů za WAGM 2018: z 28 000 Kč na 38 000 Kč
• Zvýšení výdajů za Junior trophy 2018 dotace: z 30 000 Kč na 45 000 Kč
Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou.

•
•
•
•
•

Zvýšení výdajů za NCJ, MSJ Cheb 2018 (16 osob): z 240 000 Kč na 260 000 Kč
Zvýšení výdajů za NC, MES Portel 2018 (11 osob): ze 110 000 Kč na 150 000 Kč
Zvýšení výdajů za NC, MS Predazzo 2018 (16 osob): z 280 000 Kč na 300 000 Kč
Zvýšení výdajů za Příspěvek aktivním klubům v roce 2018: z 300 000 Kč na 505 000 Kč
Rezerva se snižuje z 86 810 Kč na 81 310 Kč

Takto upravený rozpočet byl předložen delegátům ke schválení.
Diskuse:
•

Fischer: Dotázal se na fungování Adventure golfu ve strukturách ČMGS. Upozornil na
fakt, že jednomu členovi reprezentace bylo proplaceno startovné na WAGM 2017
v Zatonu i přes to, že není členem ČMGS. Vyjádřil znepokojení, že klub AGHB Team se
stal členem ČMGS pouze proto, aby mohl čerpat dotace. Dále vznesl dotaz týkající se
kolizí konání nominačních turnajů na WAGM 2018 s konáním GP (resp. BT/MT).

•

Ječný, Vlček D.: Zodpověděli dotazy zmocněnce SK OAZA Praha, spolek Fischera. Uznali
chybu, která nastala při proplacení startovného nečlenovi ČMGS. Ujistili delegáty, že
budou podniknuty kroky k tomu, aby se již tato situace neopakovala. Dále uvedli, že
termíny konání nominačních turnajů na WAGM 2018 závisí na majitelích hřišť, kde
nominační turnaje probíhají.

•

Vítek: Vyjádřil se ke kladům a záporům, jež vyplývají z členství klubu AGHB Team
v ČMGS. Zaujal jednoznačné pozitivní stanovisko. ČMGS tímto spojením „získalo“
krásné hřiště v Horním Bezděkově. Reprezentace dosahuje na WAGM vynikajících
výsledků, které nám mohou ostatní státy jen závidět. ČMGS proplácí adventure golfu
pouze startovné na WAGM, což při zvážení výše zmíněných pozitiv je zanedbatelná
částka. Uvedl naopak, že by do budoucna měl ČMGS zvýšit finanční příspěvek na účast
reprezentantů ČR na turnaji WAGM, pokud to účelové určení dotací dovolí.

Návrhy na úpravu Návrhu rozpočtu ČMGS pro rok 2018: (schvaluje se ¾ většinou)
a) Vlček
•

Pro

19

Návrh: Úprava výdajové položky NC, MES Portel (11 osob) ze 150 000 Kč
na 180 000 Kč a úprava rezervy z 81 310 Kč na 51 310 Kč
Zdrželo se

6

Proti

0
Návrh byl schválen.

Schvalování Návrhu rozpočtu ČMGS pro rok 2018 včetně schválených změn: (schvaluje se ¾
většinou)
Pro

23

Zdrželo se

2

Proti

0
Návrh rozpočtu ČMGS byl schválen.

Schválený rozpočet ČMGS pro rok 2018 včetně schválených změn tvoří přílohu č. 13 tohoto
zápisu.

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou.

20/

Diskuse
Návrh o zrušení rozhodnutí prezídia ČMGS o odebrání pořadatelství turnaje BT S-Centru
Děčín
Fischer: Otevřel problematiku odebrání pořadatelství 1. BT Děčínu a následné přidělení Chebu.
Vyjádřil obdobné argumenty jako na začátku Konference při schvalování programu
Konference, tedy: obtížně splnitelné podmínky, nabídka pomoci ostatních klubů při organizaci,
(ne)rozhodnutí STK a rovněž pestrost soutěže (v Děčíně je jediná filcová hala v ČR)
Benda: Pořadatel si sám určil podmínky konání BT. Pokud by tyto podmínky nebyly předem
dány, o přidělení turnaje by STK ani neuvažovala. Bohužel podmínky nebyly splněny, proto byl
turnaj odebrán a přidělen jinému pořadateli.
Kašpar: BT by měla zůstat v oblasti Čechy-střed, aby byla zachován poměr počtu BT a Přeboru
Čech mezi oblastmi.
Zmocněnec SK OAZA Praha, spolek Fischer navrhl schválit usnesení: Konference zavazuje
prezídium, aby pověřilo znovu S-Centrum Děčín pořádáním 1. BT 8. 4. 2018 v hale v Děčíně
O návrhu dal předsedající hlasovat.
Návrh na schválení usnesení: Konference zavazuje prezídium, aby pověřilo znovu S-Centrum
Děčín pořádáním 1. BT 8. 4. 2018 v hale v Děčíně
Pro

11

Zdrželo se

8

Proti

6
Návrh nebyl schválen.

Žádný další příspěvek do diskuse nebyl.

21/

Usnesení z Konference ČMGS 2018
Zapisovatel Matěj Novák přednesl Usnesení z Konference ČMGS 2018.
Schvalování Usnesení z Konference ČMGS 2018
Pro

23

Zdrželo se

2

Proti

0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení z Konference ČMGS 2018 tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu.

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou.

22/

Závěr
Předsedající Tomáš Navrátil ukončil v 19:00 jednání Konference.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zapsal: Matěj Novák
Za pracovní předsednictvo konference ČMGS ověřili: Tomáš Navrátil
Aleš Vítek
Martin Ječný
Jabloňov u Velkého Meziříčí, 10. 3. 2018
Přílohy:
1. Program Konference ČMGS 2018
2. Zpráva KRK za rok 2017
3. Zpráva o činnosti ČMGS v roce 2017
4. Zpráva o hospodaření ČMGS v roce 2017
5. Rozvaha 2017
6. Výsledovka 2017
7. Zpráva STK za rok 2017
8. Opravy SŘ pro rok 2018
9. Doplňky SŘ pro rok 2018
10. Zpráva TMK za rok 2017
11. Zpráva vedoucího reprezentace za rok 2017
12. Balíček návrhů na podporu rozvoje ČMGS
13. Schválený rozpočet ČMGS pro rok 2018 včetně schválených změn
14. Usnesení z Konference ČMGS 2018
15. Zpráva mandátové komise
16. Protokol o hlasování pořízený skrutátory

Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, veškerá rozhodnutí a jiná opatření jsou schvalována nadpoloviční většinou.

