
Vojenské sdružení rehabilitovaných, z.s.   
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 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 

 Zahajuji 1. členskou schůzi VSR podle stanov schválených 14. CK VSR formou 

Dílčích členských schůzí v ÚzO. Nvrhuji následující program: 

1.Volba volební komise. 

2.Schválení nutných úprav stanov. 

3.Volba P VSR, KK a RK. 

Volby v ÚzO probíhají aklamací. 
 

Dokument: „Výsledky hlasování“ 
Ad1.Navrhuji, aby volební komise pracovala ve složení: Plk. v.v. Ing. Karel Nedvídek – 

předseda, Plk. v.v. Ing. Stanislav Grossman – člen, Plk. v.v. Ing. Boleslav Vyšín – člen. 

Hlasování č. 01 - Kdo je pro:......., Kdo je proti:....... 
 

Ad2.Navrhuji změnu ve znění stanov VSR schválených 14. CK VSR. Ustanovení Čl. 9, 

odst. (34) se ruší. (Text stanov je zveřejněný na našich webových stránkách.) 

Hlasování č. 02 - Kdo je pro:........, Kdo je proti:........ 
 

Ad3.Navrhuji zvolit předsednictvo z kandidátů, kteří se objevili v předvolební kampani, 

kterou vedl tajemník VSR. Jedná se o tyto kandidáty sestavené podle abecedy: Baubín, 

Čeřovský, Javůrek, Kabát, Král, Kunzmann, Lampa, Milek, Mrázek, Pulík, Starý. Volit se 

bude podle tabulky s názvem: "Protokol o volbě do P VSR", který je v příloze. Každý 

volič zakroužkuje předsedu a udělí 4 křížky kandidátům do P VSR. Pokud volič zakřížkuje 

více než 4 kandidáty bude hlas neplatný. Volební komise bude postupovat podle prosté 

většiny udělených hlasů. Vyhlásí předsedu a další 4 členy předsednictva; ostatní budou 

považováni za náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů. Případná kooptace v 

průběhu volebního období se bude provádět podle získaného pořadí. 

Hlasování č. 03 – Bude se provádět na tikopisu s názvem: "Protokol o volbě do P VSR", 

který je v příloze. 
 

Do Kontrolní komise navrhuji tyto kandidáty: Kubjas, Osuský, Hrabal náhradník: Reml. V 

tomto případě je volba jednoduchá. 

Hlasování č. 04 - Kdo je pro:........., Kdo je proti:........ 
 

Do Rozhodčí komise navrhuji: Patrovský – předseda, Polakovič, Duba. I v tomto případě je 

volba jednoduchá. 

Hlasování č. 05 - Kdo je pro:.........., Kdo je proti:........ 
 

Ad4.Text dokumentu: "Oprávněné pořadavky členů VSR" je zveřejněn na našich 

webových stránkách. Tento dokument se stane výchozím základním dokumentem 

"Programové prohlášení P VSR" na další volební období. 
 

Další organizační pokyny: 

 1.členská schůze VSR začíná dnem zveřejnění na našich webových stránkách a bude 

http://www.rehabilitovani-vojaci.cz/


ukončena dne 25.6.2016. Dnešním dnem předávám provedení voleb Volební komisi VSR. 

Výsledky voleb (Protokol o volbě do P VSR + Výsledky hlasování) zašlete předsedovi 

volební komise Plk. v.v. Ing. Karlu Nedvídkovi elektronickou poštou na: 

karel.ned@seznam.cz (případné dotazy telefon: 723 435 310). Pro další činnost P VSR, 

bude důležité řádně vyplnit místo ÚzO VSR, počet členů, příjmení a jméno předsedy ÚzO 

VSR, telefon a mejlová adresa (případně jiného kontaktního mejlistu z členské základny 

ÚzO). 

 Předpokládám, že 1.7.2016 volební komise zveřejnění výsledky voleb na našich 

webovkách. Do 7.7.2016 24 hod bude volební komise přijímat námitky proti výsledku 

voleb. Do 10.7.2016 volební komise všechny přijaté námitky vyřeší s konečnou platností. 

Tímto dnem činnost volební komise končí a bude rozpuštěna.  

 V týdnu od 11.7. do 15.7.2016 svolám ustavující schůzi P VSR a řízení předám nově 

zvolenému předsedovi VSR. 

 Dokument Protokol o volbě do P VSR je předsedovi ÚzO VSR k dispozici na webu. 

Použije jej při provedení volby v ÚzO a jako listinný dokument založí do archivu ÚzO. 

Předsedovi volební komise zašle jen souhrnný počet hlasů pro předsedu a souhrnný počet 

hlasů pro jednotlivé kandidáty P VSR.  

Návod k vyplnění dokumentu – Protokol o volbě do P VSR – vzor: 

Výsledky hlasování 1. členské schůze VSR formou Dílčích členských schůzí v ÚzO VSR. 
ÚzO VSR Mšeno, předseda Josef Novák, jos.nov@seznam.cz, 602 032 123, počet členů: 23 

Hlasování č. 03:předseda - Kutílek 20 hlasů, Zahradník 2 hlasy. 

člen P VSR – Strouhal 12 hlasů, Kučera 13 hlasů, Brož 0 hlasů, Malý 6 hlasů, Roubíček 0 

hlasů, Vetchý 7 hlasů atd. 

DČS VSR Mšeno se uskutečnila dne 17.5.2016, za správnost Josef Novák – předseda. 
 

 Dokument Výsledky hlasování si předseda ÚzO VSR stáhne z webu. Použije jej při 

hlasování v ÚzO a jako listinný dokument založí do archívu ÚzO. Předsedovi volební 

komise zašle jen níže uvedený souhrn. 

Návod k vyplnění dokumentu - Výsledky hlasování – vzor: 

Výsledky hlasování 1. členské schůze VSR formou Dílčích členských schůzí v ÚzO VSR. 
ÚzO VSR Mšeno, předseda: Josef Novák, jos.nov@seznam.cz, 602 032 123, počet členů: 23 

Hlasování č. 01 -  pro 22, proti 1. 

Hlasování č. 02 -  pro 19, proti 0. 

Hlasování č. 04 -  pro 11, proti 2. 

Hlasování č. 05 -  pro 12, proti 0. 

DČS VSR Mšeno se uskutečnila dne 17.5.2016, za správnost Josef Novák – předseda. 
 

 Takto zpracovaný Protokol o volbě do P VSR a Výsledky hlasování  ve formě 

přílohy zašle zpracovatel na karel.ned@seznam.cz. 
 

Dne 13.4.2016 za VSR Plk. let. v.v. Ing. Zbyněk Čeřovský - předseda 
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