Vojenské sdružení rehabilitovaných z. s.

Zápis
Z

1. Členské schůze VSR 2016
1. ČS VSR 2016 se konala na základě usnesení 14. CK VSR a v souladu s čl. 13 stanov,
odst. (54) formou dílčích členských schůzí (DČS) podle jednotného 4 bodového programu
stanoveného prohlášením dsg. předsedou VSR o zahájení 1. ČS VSR 2016, ze dne 13. 4.
2016. Jeho obsahem byl též jmenný seznam kandidátů na jednotlivé pozice a určen
termín konání DČS , počínající dnem vyhlášení a končící 25. červnem 2016.
Program DČS :
1. Volba volební komise VSR (VK VSR)
2. Schválení změny stanov vypuštěním odst. (34) čl. 9 stanov
3. Volba kont rolní (KK) a rozhodčí komise (RK)
4. Volba předsedy VSR a členů předsednictva (PVSR)
V tomto termíny se konaly volby ve 14 ÚzO, reprezentující bezmála 300 členů (dle
odhadů více než 60 % stavu členské základny platících členů). Všechny hlasy členů ÚzO,
které neohlásily VK VSR konání DČS byly ztracené a jejich účast na DČS považována ve
smyslu čl. 13, odst. (57) za nulitní. To se týká některých moravských regionů (Karviná.
Příbor, Kroměříž, a českých regionů (Mělník, Kladno, Benešov, Praha 8 a 10). Tento
stav zakládá jisté problémy k řešení nově zvolenému PVSR. Neměl by však vést k
radikálnímu odmítání členů, kteří zaplacením příspěvků prokazují svou příslušnost VSR
Ze souhrnných výsledků hlasová v jednotlivých ÚzO, zpracovaných VK VSR (viz tabulky 14) lze prokazatelně určit, že
- byla jednomyslně zvolena VK VSR
- byla schválena navržená změna čl. 9 stanov
- Byly absolutní většinou zvolené KK a RK
- Jednomyslnou volbou se předsedou stal ing. Zbyněk Čeřovský
V tomto smyslu nadprůměrné výsledky jsou důkazem, že zvolené PVSR získalo velmi
silný mandát nutný pro řešení všech vnitřních i vnějších úkolů. Které s ohledem na stav
´členské základny nebudou ani jednoduché ani lehké.
S ohledem na usnášeníschopnost 1. ČS VSR, jak uvedeno ve zprávě VKVSR, nutno
považovat všechny volební výsledky za legitimní
Závěrem lze konstatovat, 1. ČS VSR 2016 splnila zadaný úkol a to navzdory neúčasti
dezorientovaných členů, v důsledku šířené anti-kampaně v době konání DČS, bylo
stanoveného cíle dosaženo. V tomto smyslu se patří ÚzO, které se aktivně o to
zasloužily, veřejně poděkovat.
Zapsal ing. Karel Nedvídek
Zápis schválen PVSR dne 13. 7. a určen k zveřejnění a založení v registru listin VSR.

