Vojenský spolek rehabilitovaných AČR
Kontaktní adresa: plk. let. v.v. Ing. Zbyněk Čeřovský – předseda, T.: 737 080 025.
Doručovací adresa: Boleslavská 444, 577 358 Mšeno, zcerovsky@seznam,cz, www.rehabilitovani-vojaci.cz

Protokol o provedení 1. členské schůze VSR AČR 2016
1.členská schůze Vojenského spolku rehabilitovaných Armády české republiky 2016
(dále jen čl.s.) se uskutečnila formou dílčích členských schůzí v základních článcích (podle
stanov nazvanými) Územní organizace VSR AČR (zkratka ÚzO) a to od 13.4.2016 do
31.7.2016 24:00 hod. Podle pokladní knihy VSR bylo ke dni 13.4.2016 zaplaceno 221
členských příspěvků a do dne 31.7.2016 bylo uhrazeno 325 členských příspěvků. Podle
těchto údajů se mohlo čl.s. zúčastnit nejvýše 325 voličů. Toto číslo se bude pro další
výpočty považovat za nejvyšší možný počet oprávněných voličů. Podle údajů volební
komise se voleb zúčastnilo 292 voličů. Z těchto údajů vyplývá, že voleb se zúčastnilo
nejméně 89,85% - lze tedy konstatovat, že čl.s. byla usnášeníschopná. Čl.s. se řídila podle
následujícího programu:
1. Volba volební komise.
2. Schválení textu Stanov 2016.
3. Volba předsedy přímou volbou.
4. Volba předsednictva jako blok – zvoleni budou 4 s největším počtem hlasů.
5. Volba Kontrolní komise VSR – zvoleni budou 3 s největším počtem hlasů.
6. Volba Rozhodčí komise VSR – zvoleni budou 3 s největším počtem hlasů.
Ad1.Předseda VSR AČR plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský navrhl volební komisi ve složení:
plk. Ing. Karel Nedvídek – předseda, plk. Ing. Stanislav Grossman – místopředseda, plk.
Ing. Boleslav Vyšín – člen.
Hlasování č. 1 - kdo je pro: 292, kdo je proti: 0, volební komise byla zvolena 100%
hlasy.
Další průběh čl.s. řídila volební komise. 1.7.2016 volební komise výsledky voleb zveřejnila
na webových stránkách VSR. Do 7.7.2016 volební komise přijímala námitky proti výsledku
voleb. Do 10.7.2016 měla volební komise termín k vyřešení námitek proti výsledku voleb (k
průběhu ani výsledkům voleb nebyly volební komisi doručeny žádné námitky). Výsledky
voleb volební komise předala novému předsedovi VSR AČR k dalšímu využití a tímto dnem
byla rozpuštěna.
Ad2.Předseda VSR plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský navrhl schválit předloženou změnu ve
znění stanov VSR viz. příloha.
Hlasování č. 2 - kdo je pro: 285, kdo je proti: 17, Stanovy VSR 2016 schváleny 97,6 %.
Ad3.Volební komise na přímou volbu předsedy VSR zaznamenala z krajů pouze jeden
návrh a to na plk. let. Ing. Zbyňka Čeřovského.
Hlasování č. 3 – kdo je pro: 292, kdo je proti: 54, předseda VSR zvolen 89,85 %.
Z pléna přišlo několik návrhů na předsedu. Tato volba dopadla následovně: Kabát 16 hlasů
= 4,92 %, Mrázek 13 hlasů = 4%, Kunzmann 11 hlasů = 3,38 %, Pulík 5 hlasů = 1,54 %, Ott

3 hlasy = 0,92%, Mílek 3 hlasy = 0,92 %, Baubín 2 hlasy = 0,62 %, Král 1 hlas = 0,31 %.
Počty hlasů z pléna nesouhlasí. Nejméně 21 hlasů je neplatných – nepodařilo se zjistit které.
Na výsledek volby to nemá žádný vliv.
Ad4.Volba předsednictva byla provedena v jednom bloku. Z krajů přišly následující
kandidátí podle abecedy: Baubín, Čeřovský, Javůrek, Kabát, Král, Kunzmann, Lampa,
Mílek, Mrázek, Ott, Pulík a Starý.
Výsledky hlasování v 1. skrutiniu: Baubín 195 hlasů, Čeřovský 207 hlasů, Javůrek 32
hlasů, Kabát 147 hlasů, Král 32 hlasů, Kunzmann 147 hlasů, Lampa 0 hlasů, Mílek 24
hlasů, Mrázek 100 hlasů, Ott 0 hlasů, Pulík 74 hlasů, Starý 71 hlasů.
Výsledky hlasování ve 2. skrutiniu: byly upraveny následovně. Propadly hlasy: Čeřovský
207, (byl zvolený předsedou) dále propadly hlasy: Javůrek 32, Král 32, Mílek 24, Pulík 74 a
Starý 71 hlasů. Celkem propadlo 440 hlasů. Podle jednoduchého výpočtu se mezi první čtyři
kandidáty rozdělilo po 110 hlasů.
Hlasování č. 4: do předsednictva VSR byli zvoleni: Baubín 305 hlasů = 93,84 %, Kabát
281 hlasů = 86,46 %, Kunzmann 257 hlasů = 79,08%, Mrázek 210 hlasů = 64,62 %.
(Dne 19.9.2016 ze zdravotních důvodů podal plk. Ing. Kunzmann, CSc. rezignaci na
všechny funkce ve VSR tedy i P VSR. Předseda VSR uložil tajemníkovi provést kooptaci a
reorganizaci P VSR).
Ad5.Volba Kontrolní komise VSR AČR. Z krajů přišly následující kandidátky podle
abecedy: Hrabal, Kubjas, Moždík, Osuský, Reml.
Výsledky hlasování: Hrabal 297 hlasů, Kubjas 230 hlasů, Moždík 12 hlasů, Osuský 233
hlasů, Reml 249 hlasů. V průběhu čl.s. kandidáti Hrabal a Kubjas rezignovali.
Hlasování č.5: do Kontrolní komise VSR byli zvoleni: plk. MUDr. Buhumír Reml –
předseda, pplk. Ivan Osuský – místopředseda, plk. Ing. Ladislav Moždík - člen.
Ad6.Volba Rozhodčí komise VSR AČR. Z krajů přišly následující kandidátky podle
abecedy: Duba, Patrovský, Polakovič.
Výsledky hlasování: Duba 288 hlasů, Patrovský 294 hlasů, Polakovič 276 hlasů.
Hlasování č. 6: do Rozhodčí komise VSR byli zvoleni: plk. Rudolf Patrovský –
předseda, pplk. Karel Polakovič – místopředseda, nprap. František Duba - člen.
Předseda volební komise plk. Ing. Karel Nedvídek předal výsledky voleb novému
předsedovi VSR AČR plk. let. Ing. Zbyňkovi Čeřovskému dne 13.7.2016.
Protokol o provedení 1. členské schůze VSR AČR 2016 zpracoval dne 4.10.2016 Petr
Baubín z podkladů, které poskytla volební komise a někteří členové P VSR pro
potřebu AK Mgr. Křištová v souvislosti s registrací Stanov VSR a registrací spolku
VSR.
Za VSR AČR: Plk. let. Ing. Zbyněk Čeřovský – předseda

Npor. Petr Baubín - tajemník

