
USNESENÍ KONFERENCE SVoČR  

Želiv 04. listopadu 2017  
 

A. Konference bere na vědomí účast:  
  

Z registrovaných  68 oprávněných delegátů bylo přítomno  46 delegátů s hlasem rozhodujícím  
(tj. 67,6 % platných hlasů) a konference je usnášeníschopná.  
  
B. Konference schválila:  
  

 navržený jednací řád (pro 44) 

 složení mandátové (pro 44) a volební komise (pro 43) 

 složení návrhové komise (pro 44) 

 zásady činnosti SVoČR  (pro 40) 

 usnesení konference (pro 36) 

 upravené stanovy SVoČR ( 45 pro) 

 Výši členských příspěvků pro Svaz ve výši 200 Kč a roční dotace na člena, který se nebude v průběhu 
závodní sezóny účastnit jako závodník závodů pořádaných SVoČR či není funkcionář, ve výši 180,- 
Kč/os. Tato dotace bude vyplacena formou klubového příspěvku. 

 
C.1  Konference schválila návrhy delegátů:  
  

1. Úkol pro předsednictvo o zvýšení formy propagace SVoČR.  
2. Návrh na vznik mediální skupiny pod touto skupinou, vznik archivu všech videí a historických fotografií.  
3. Návrh nárok na příspěvek na cestu pro HR, ZS a ŘZ svázat s odevzdáním zprávy. 
4. Návrh na elektronizaci přihlášek na závody atp. (Elektronizace členstva). 
5. Návrh na změnu počtu členů rady raftingu ze 7 na 5 členů (16 pro 10 proti). 
6. Návrh na vnik povinnosti zpracovat propagační materiál závodu organizátorem závodu 

 
C.2  Konference neschválila:  

Změnu počtu členů rady pramic ze současných 7 na 9 členů (10 pro a 10 proti) 
 
D. Konference bere na vědomí:  
  

 zprávu o činnosti svazu přednesenou předsedou svazu Jeronýmem Táborským 

 zprávu o činnosti Rady raftingu přednesenou Liborem Polákem a doplněné Martinem Procházkou 

 zprávu o činnosti Rady pramic přednesenou Pavlem Kubáskem 

 zprávu o činnosti Kontrolní komise přednesenou Stanislavem Hájkem 
Všechny přednesené zprávy byly bez výhrad přijaty. 
 
E. Konference zvolila:  
  

• nového předsedu Svazu vodáků České republiky  
• Rady pramic a raftů  
• tříčlennou kontrolní komisi  
 
Konference bere na vědomí volby předsedů a místopředsedů rad odborností, kteří společně s předsedou 
SVoČR tvoří předsednictvo SVoČR na následující volební období.  
Protokol o volbách je nedílnou přílohou tohoto usnesení. 
 
F. Konference ukládá:  
  

 novému předsednictvu projednat náměty vyslovené v diskuzi 

 zapracovat do příslušných dokumentů přijaté návrhy delegátů a uvést je do praxe 
 
 
Za návrhovou komisi: Vratislav Šembera, předseda  


