USNESENÍ
VI. Valné hromady Aeroklubu České republiky, konané dne 17. března 2018 v Pardubicích

Dnešního jednání se zúčastnilo 73 organizací s celkem 3951 hlasy což je 79,34 % všech hlasů – VI. Valná
Hromada je tudíž usnášeníschopná.
Před začátkem Valné Hromady byl projednáván program a proběhlo hlasování o doplnění programu a
změně jednacího řádu.
Návrh doplnění a změn programu a změny jednacího řádu:
•
•
•
•
•

Vyškrtnout z programu Valné hromady body V, VII, VIII a X – zamítnuto.
Návrh na zrušení sankcí vůči MAS Roudnice – zamítnuto.
Návrh LKVR na převod podílu LŠV na LKVR – zamítnuto.
Návrh na změnu stanov (dotace a získávání informací) – zamítnuto.
Návrh na změnu jednacího řádu – prodloužení doby přednesení diskusního příspěvku ze 3 na 5
minut pro VI. VH – schváleno.

VI. Valná hromada Aeroklubu České republiky projednala činnost Aeroklubu České republiky (dále jen
„AeČR“) v období od V. Valné hromady AeČR, konané dne 18. března 2017 a současný stav činnosti AeČR,
vyjádřený v přednesených zprávách a dalších dokumentech, které byly Valné hromadě předloženy k
projednání. Na základě těchto skutečností, předložených dokumentů a diskuse delegátů Valné hromady:

SCHVALUJE
a) návrh rozpočtu na období od 1. ledna do 31. prosince 2018

BERE NA VĚDOMÍ
a) zprávu prezidenta o činnosti AeČR a Sekretariátu AeČR
b) zprávu Kontrolní a revizní komise AeČR
c) zprávy OSK AeČR pro všeobecné letectví, pro bezmotorové létání, pro parašutismus, pro leteckou
akrobacii a zprávu Komise klubů a provozovatelů letišť.
d) zprávu o hospodaření AeČR za období od 1. ledna do 31. prosince 2017
e) zprávu mandátové komise
f) kontrolu usnesení V. Valné hromady, konané dne 18.3.2017 v Pardubicích.

UKLÁDÁ
a) Výboru AeČR: Svolat VII. VH AeČR do konce března 2019
b) OSK pro leteckou akrobacii znovu projednat znění zprávy akrobatické komise pro VI. VH a do 1
měsíce od konání VI. VH zveřejnit.
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Aeroklub České republiky

Usnesení VI. Valné hromady

USNÁŠÍ SE
a) O trvání pozastavení výhod plynoucích z členství v AeČR Aeroklubu MAS Roudnice nad Labem pro
porušení ustanovení Stanov AeČR do termínu konání VII. Valné hromady AeČR. Toto pozastavení
výhod se netýká účasti členů AK MAS Roudnice v organizované sportovní činnosti (soutěže, CPS
apod.).
b) O požadavku na změnu názvu České parašutistické asociace, tak aby nebyl zavádějící. Pokud
nebude žádost o provedení změny názvu do spolkového rejstříku podána do 3 měsíců, bude
pozastaveno čerpání výhod plynoucích z členství v AeČR České parašutistické asociaci do konání VII.
Valné hromady AeČR. VII . Valná hromada pak rozhodne o stavu členství České parašutistické
asociace.
c) O umožnění Aeroklubu Karlštejn provést dodatečné hlášení evidence a úhradu členských příspěvků
v souladu se Stanovami AeČR. Do doby provedení hlášení a úhrady členských příspěvků se
pozastavují výhody plynoucí z členství v AeČR.
d) Za létajícího člena ČO AeČR může být považován i žák základního výcviku.
e) Žádá předsedu představenstva LŠV, a.s. zveřejnit záměr na revitalizaci majetku do 6 měsíců od
konání VI. VH.
f) O vyloučení AK Bystřice z AeČR z důvodu neplnění členských povinností dle Stanov AeČR.
V Pardubicích dne 17. března 2018
Zapsal: Jiří Krtička, Matěj Mezera
Ověřil: Martin Rezek předseda návrhové komise VI. Valné hromady AeČR
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