Zápis z valné hromady svazu konané 9. 11. 2013 v Třešti
Přítomno 37 členů s hlasovacím právem
Začátek v 10:20, M. Oros zahájil valnou hromadu uvítáním hostů J. Brskovský, J. Fridrich, M. Huml, K.
Beranová
Volba návrhové komise (M. Oros, R. Kulhánek, J. Krátký)
Volba mandátové komise (V.Fedra, T. Kleiner , J.Bečvář)
Schválení programu VH prostou většinou hlasů; pro 37, proti 0, zdrželo se: 0
 Projev prezidenta LAA ČR – problémy vládou a získávání ministerských dotací, 5200 vydaných
piloťáků, důraz na jednotu v rámci LAA
Aleš Trtil prezentoval zprávu o činnosti svazu za období 18. 11. 2012 – 9. 11. 2013 – splněný úkol
z usnesení VH2012 – pilot v elektronické verzi (elektronickou verzi Pilota prezentoval V. Fedra-časopis lze
najít po přihlášení do vašeho účtu na https://sprava.laacr.cz/ v levém sloupci Info:

 Valná hromada přijala zprávu o činnosti svazu prostou většinou (2proti) pro 34; proti 2
Jakub Havel prezentoval zprávu o činnosti sportovní komise za období 18. 11. 2012 – 9. 11. 2013 –
problematika nového rankingu, nová pravidla ČPP, výběrová řízení na pořadatele závodů
 Valná hromada přijala prostou většinou zprávu o činnosti sportovní komise: pro 35;proti 0; zdržel
se 1
Aleš Trtil prezentoval zprávu o hospodaření svazu za období 18. 11. 2012 – 1. 11. 2013

 Valná hromada přijala prostou většinou: pro 37
Petr Chromec prezentoval zprávu o hospodaření sportovní komise za období 18. 11. 2012 – 1. 11. 2013
 Valná hromada přijala zprávu prostou většinou: pro 37
12:00 oběd
12:30 – prezentace J. Fridricha na téma Evropská legislativa a její vliv zejména na paragliding. Prezentaci
si můžete prohlédnou zde
13:10 – prezentace M. Fejta na téma mezinárodních práv a povinností v oblasti PG, k nahlédnutí zde
13:45 prezentace Kláry Beranové – z důvodu změny občasného zákoníku je dobré si překontrolovat výši
pojistného plnění pro komerční tandemy, či uzavřít jinou vhodnější pojistku. Prezentace zde
14:00 informace M. Humla – prodloužení TK padákových kluzáků na 2 roky i u starých výrobků, ale
výrobce může zkrátit na rok
Členění vzdušného prostoru – změna převodní výšky 10000 ft, rozsah G (5000 ft – vojáci chtějí 3500 ft.)
od 1. 5. 2014 nová ICAO mapa včetně mapy Slovenska, kde se plánuje rozšíření omezených vzdušných
prostorů
Letiště Karlovy Vary – naštěstí se nepodařilo rozšířit a prostory pro volné letectví zůstaly volné
Zrušené letiště Přerov – ŘLP chce zachovat TMR i CTR v plném rozsahu –
Od roku 2015 budou nové TMA a CTR (Čáslav, Náměšť, Pardubice)
Od roku 2014 – bude možná imatrikulace padáku
Zřízení bezletové zóny nad CHKO Šumava – požadavek na ÚCL

14:15 – Mirek Volný prezentace o činnosti a hospodaření Sportovních talentů
Valná hromada přijala zprávu o činnosti a hospodaření programu sportovních talentů prostou většinou:
pro 34; proti 2; zdržel se 1
14:20 Diskuze:
Svazový VW – předseda informoval o aktuálním stavu a podmínkách užívání Asociála – používání auta
pro juniorskou reprezentaci (není oficiálně státně uznaná) , rozšíření reprezentace na 30 lidí, S. Mayer
vyjádřil spokojenost s fungováním systému, návrh na dotaci provozu auta od svazu
Usnesení – příští předsednictvo vypracuje novou koncepci provozu Asociála
Kniha o přeletech M. Volný Burkhard Martens – Přelety – myšlenka výběru peněz dopředu od zájemnů,
svaz by měl být garantem výběru peněz a ručí za zrealizování výtisku, pakliže se neuskuteční budou
peníze vráceny; cena jednoho výtisku 700 Kč přes transparentní svazový účet; náklad 500 ks, při nákladu
250 ks by mohlo jít do tisku, debata ohledně ceny; prezident doporučuje – na základě dodání rozpočtu
kalkulace a dotahnutí formy distrobuce, není nutná finanční spoluúčast (250 lidí pro 700 Kč)

VH svazu PG pověřuje předsednictvo svazu o vyřešení moznosti garantovat financování knihy Přelety
Možnost výběrového řízení na teamleadra programu Sportovních talentů (M. Krutský) – M. Volný
souhlasí a bude rád  do konce listopadu 2013 je termín podání grantů M. Volný; ideální termín
vyhlášení výběrového řízení je na konci ledna
V. Fedra – otevřít diskuzi ohledně názvu svaz – Vítek se necítí býti svazákem ; přejmenování na základě
nového občanského zákoníku; P. Iker: co to bude obnášet a stát?? Prezident: předělání celých stanov,
stanovy schvalovalo ministerstvo vnitra (bezplatně a rychle), teď to bude schvalovat rejstříkový soud (s
poplatkem, časová náročnost), snaha LAA je řešit to rychle – zachovat jednotu a princip asociace a
jednotlivých svazů,
A. Trtil – diskuze a shrnutí situace ohledně létání na Slovensku a v Rakousku – chovejte se slušně a
nebudou problémy 
Z diskuze vzešlo pět návrhů na usnesení VH
-

Valná hromada ukládá předsednictvu Svazu PG připravit novou koncepci využívání reprezentačního vozu
s cílem jeho efektivnějšího využívání.

Schváleno prostou většinou (zdrželo se 4): pro 33; proti 0; zdrželi se 4
-

Valná hromada pověřuje předsednictvo Svazu PG jednat v otázce partnerství Svazu PG při českém vydání
knihy Burkhard Martens, Přelety jako garanta transparentního využití prostředků předplatitelů knihy.

Proti 26; proti 5; zdrželo se 6 – schváleno
-

Valná hromada ukládá předsednictvu Svazu PG vyhlásit do 31. 1. 2014 nové výběrové řízení na hlavního
trenéra Programu sportovních talentů.

Pro 32, proti 0, zdrželo se 5 - schváleno
-

Valná hromada ukládá delegátům Svazu PG na Konferenci LAA 2013 otevřít v souvislosti se změnou
Občanského zákoníku otázku vhodnosti názvu „Svaz...“ s cílem najít nový vhodnější název.

Nebylo schváleno: pro 4; proti 20; zdrželo se 8
-

Valná hromada Svazu PG ukládá delegátům Svazu PG na Konferenci LAA 2013 vznést úkol pro
zaměstnance LAA ČR prosazovat zachování a rozšiřování volného přístupu ke vzdušnému prostoru pro členy
LAA ČR a prosazovat přístup k terénním startovištím pro volné létání jako k národnímu bohatství.

Schváleno: pro 37; proti 0; zdrželo se 0
Volby do orgánů svazu a delegátů na Konferenci LAA ČR

Předsednictvo Svazu
Aleš Trtil 37
Linda Mišková 35
Miroslav Oros 33

David Bzirský 32
Robert Kulhánek 26
Vítek Fedra 21
Nezvoleni: Jiří hanč 10, Petr Kostrhun a Mikuláš krutský oba 6
Sportovní komise:
Petr Chromec 34
Stanislav Klikar 34
Jakub Havel 31
Jiří Bečvář 29
Jenda Krátký 25
Nezvoleni: Mikuláš Krutský 12, Petr Kostrhun 11
Delegáti na konferenci LAA
Trtil 36
J. Havel 34
Míra Oros 32
David |Bzirský 31
Vítek Fedra 30
Robert Kulhánek 28
Linda Mišková 28
Jan Slabihoudek 24
Náhradníci: Stanislav Mayer 10, Mirosla Fejt 9, Jaroslav Baláš 5, Petr Kostrhun 5

Valná hromada schválila usnesení prostou většinou pro 37; proti 0; zdržel se 0
Valná hromada byla ukončena v 16:30 hromadným fotem účastníků pro časopis Pilot

