Klub Automobilových Modelářů ČR

Svaz modelářů České republiky z.s.

ZÁPIS
Z konference Klubu automodelářů ČR 2022

Datum konání:

sobota 5.2.2022 od 10:00

Místo konání:

TJ Slavia – malý jednací sál
V. Nejedlého 1216, Hradec Králové

1) zahájení konference (10:00)
konferenci zahájil řídící konference, Jan Žemlička, předseda SMČR, přivítal účastníky

2) volba předsedajícího
předsedajícím konference byl ve veřejné volbě zvolen Jan Žemlička
pro:

157

proti:

0

zdržel se:

0

program konference
program konference byl ve veřejném hlasování odsouhlasen ve znění dle pozvánky s tím,
že byl předsunut bod 13) k bodu 6)
pro:
81
proti: 76
zdržel se: 0
3) volba mandátové komise
mandátová komise byla zvolena jednohlasně ve složení:
předseda:
Jaroslav Reček
člen:
Luděk Piskač
člen:
Libor Putz
Mandátová komise ve své zprávě označila konferenci za usnášeníschopnou
4) volba návrhové a volební komise
Návrhová a volební komise byla zvolena jednoznačně zvolena ve složení:
předseda:
Václav Kohout
člen:
Petr Míka
člen:
Jaroslav Švarc
5) zpráva o činnosti KAuM ČR v uplynulém volebním období – zprávu přednesl Pavel Hora,
předseda KAuMČR
6) diskuse – vystoupili:
Aleš Linhart – téma kategorie Wing a MČR / MS, pravomoce KAuM vers. SMČR,
dotazy ke zprávě KAuM a hospodaření
Jaroslav Reček – téma mládežnické kategorie
Petr Míka – situace ve Slot-racingu, MČR
Bylo široce diskutováno MČR v Scale kategoriích a jednokolový závod vers. „seriál“
Široká diskuse o minimálním počtu účastníků MČR (v diskusi Jan Žemlička, Libor
Putz, Pavel Hora, Kamil Šlachta) – výsledek diskuse shrnut v usnesení
Diskuse o nových stanovách – široká, s výsledkem dle výzvy předsednictva SMČR –
možností podat pozměňující a doplňující návrhy

7) návrh, diskuse a schválení formátu předsednictva KAuM ČR
v diskusi vystoupil:
Jan Žemlička – navrhl ponechat formát předsednictva v současné podobě, tj.
předseda, místopředseda a 3 členové. Doporučil, aby jednotliví členové předsednictva měli
vymezené oblasti, na které se zaměří. Rozdělení oblastí je na novém předsednictvu.
Konferencí byl odsouhlasen stávající formát předsednictva dle návrhu Jana Žemličky
8) představení kandidátů na členy Rady KAuM, místopředsedu a předsedu KAuM ČR
Jednotliví kandidáti se představili (Pavel Hora, Jan Žemlička, Libor Putz, Václav
Kohout, Kamil Šlachta, Aleš Linhart

9) volba předsedy KAuM – předsedou KAuM byl zvolen Pavel Hora
10) volba místopředsedy KAuM ČR – místopředsedou KAuM byl zvolen Jan Žemlička
11) volba předsednictva KAuM ČR – za členy předsednictva byli zvoleni Libor Putz, Václav
Kohout a Kamil Šlachta
12) návrh kandidáta do kontrolní komise SMČR a na předsedu SMČR
Kandidátem do kontrolní komise SMČR byl zvolen Václav Kohout
Kandidátem na předsedu SMČR byl zvolen Jan Žemlička
13) diskuse k návrhu nových Stanov Svazu modelářů České republiky z.s.- bylo projednáno v bodě 6)
14) diskuse – v diskusi se diskutovalo o znění usnesení
15) návrh usnesení přednesl Jan Žemlička
16) usnesení bylo přijato

17) ukončení konference, závěr

Zapsal: Jan Žemlička

Kontroloval: Pavel Hora

pro: 157

proti:

0

zdržel se: 0

