
Zápis 
ŘV č. 2/2017 

 
Zasedání ŘV se uskutečnilo 3.3.2017 
Přítomni:  všichni členové ŘV + předseda RK 
Za OS Znojmo předseda Lubomír Becha 
Program jednání: Stížnost Mgr. Jaroslava Muchy na postup výboru OS Znojmo. 
  
Členové ŘV byli seznámeni se zněním stížnosti Mgr. Muchy a s přiloženými dokumenty. 
Přílohy stížnosti:    
Usnesení z jednání konference delegátů OS Znojmo ze dne 4.11.2016 
Usnesení z jednání výboru OS Znojmo ze dne 11.1.2017 
Oznámení o zadání platby ze dne 22.12.2016 na částku 1.800,- Kč 
Oznámení o zadání platby ze dne 26.1.2017 na částku 5.800,- Kč 
  
Předmětem stížnosti bylo 

a)      Vedení členů místních spolků Konice, Hostěradice a Znojmo v evidenci nelítajících členů OS Znojmo. 
b)      Průběh a závěr voleb předsedy OS Znojmo 

  
Řídící výbor MSS po prostudování zaslaných dokumentů a po vyslechnutí Lubomíra Bechy rozhodl o 
zaslané stížnosti takto: 
Ad a) Členové zmíněných spolků nedodrželi termíny stanovené výborem OS k uhrazení plateb za závodící 
členy OS. Předseda pan Lubomír Becha ujistil členy ŘV, že nemá zájem na tom, neumožnit těmto členům 
závodní činnost. Částky, které mu byly dodatečně zaslány ze soukromých účtů nebyly plně 
identifikovatelné a neodpovídaly vždy počtu členů MS. Proto byly tyto částky vráceny na účty plátců. 
  
ŘV MSS ukládá výboru OS Znojmo: vypsat pro MS Konice, Znojmo a Hostěradice nový termín pro 
uhrazení potřebných plateb a doložení počtu závodících členů. Podle uhrazených plateb je pak zařadit do 
počtu závodících členů. 
K tomuto účelu ukládá ŘV MSS svolat jednání výboru OS Znojmo s přizváním zástupců uvedených MS 
nejpozději do 31.3.2017. 
  
Ad b) Po prostudování zápisu o průběhu voleb ŘV konstatuje, že volba předsedy OS a zejména počty 
hlasů delegátů byly zaznamenány nekorektně a volba předsedy byla dle zápisu neplatná. Zápis doplnil 
Lubomír Becha listinou čestného prohlášení delegátů, účastníků voleb, která dokládá chybu v zápisu 
z konference a volbu předsedy v souladu se stanovami svazu nadpolovičním počtem hlasů přítomných 
delegátů. 
Předsedovi OS Znojmo ŘV ukládá: zajistit vypracování opraveného zápisu z konference OS dne 
4.11.2016 s podepsanou prezenční listinou delegátů. Ten zaslat tajemníkovi ŘV MSS do 31.3.2017 
ŘV MSS konstatuje, že stížnost na průběh voleb je neoprávněná. 
 
Zapsala: Dagmar Bortlová – tajemník MSS CHPH 
Ověřil:    Roman Randják – předseda MSS CHPH 

 


