Usnesení valné hromady svazu Paraglidingu LAA ČR konané dne 9. 11. 2019 v Třešti
Předseda svazu PG Jiří Bečvář zahájil VH v 10:15
Kandidáti mandátové komise: Jiří Dlask, Vlastimil Kricnar, Jiří Hanč
Kandidáti návrhové komise: Petr Polách, Jiří Zábranský, Michala Machartová


VH zvolila členy mandátové komise a členy návrhové komise a program VH prostou většinou.

Projev prezidenta LAA ČR Aleše Trtila – prezident seznámil VH s děním v Letecké amatérské asociaci
Valná hromada přijala zprávu hlavního inspektora paraglidingu LAA ČR Jana Hájka prostou většinou.
Jiří Bečvář seznámil VH se zprávou o činnosti předsednictva svazu Paraglidingu LAA ČR – valná hromada
přijala zprávu o činnosti předsednictva prostou většinou.
Hana Dlasková seznámila VH se zprávou o činnosti sportovní komise svazu paraglidingu LAA ČR – valná
hromada přijala zprávu o činnosti sportovní komise prostou většinou.
Jiří Bečvář seznámil VH se zprávou o hospodaření svazu paraglidingu LAA ČR - valná hromada přijala
zprávu o hospodaření svazu prostou většinou
Hana Dlasková seznámila VH se zprávou o hospodaření sportovní komise svazu paraglidingu LAA ČR valná hromada přijala zprávu o hospodaření svazu prostou většinou
Jiří Bečvář seznámil VH se zprávou o činnosti a zprávou o hospodaření programu Sportovní talentované
mládeže – valná hromada přijala zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření programu sportovní
talentované mládeže prostou většinou.
Kamil Konečný seznámil VH se zprávou ze zahraničního dění z FAI CIVL
Miroslav Fejt seznámil VH se zprávou ze zahraničního dění komise EHPU
Aleš Trtil seznámil VH s fungovaní a stávajícími členy revizní a kontrolní komise LAA ČR. VH navrhla
stávající členy kontrolní a revizní komise na další období – návrh byl přijat prostou většinou.

Usnesení
VH svazu PG navrhuje do kontrolní a revizní komise současné členy kontrolní a revizní komise – návrh byl
schválen prostou většinou
VH ruší limit 50.000 Kč pro fond podpory startovišť a dává předsednictvu mandát podporovat vznik a
údržbu startovišť libovolnou částkou z prostředků svazu PG LAA ČR. – návrh byl schválen prostou
většinou.
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VH ukládá zástupcům svazu PG na Radě LAA podat návrh možnosti odhlášení tištěné formy časopisu
Pilot. Pro: 15, zdrželo se: 14, proti: 32 – návrh byl zamítnut.
VH svazu PG ukládá delegátům svazu PG prosazovat na Radě LAA ČR a Konferenci LAA ČR digitalizaci
jednoduchých úkonů správy (prodlužování pilotních průkazů, technické průkazy, atd.) - návrh byl
schválen prostou většinou.

Úkoly pro předsednictvo:
VH svazu PG vyzívá předsednictvo na podporu Kristýny Takáčové a akrobatického létání na úrovni
obdobné reprezentantům v ostatních kategoriích paraglidingu (XC a ACC).
VH svazu PG ukládá předsednictvu pokusit se zkvalitnit obsah časopisu Pilot a nominovat druhého
zástupce do redakční rady (motivace autorů, možnost překladů zahraničních článků, atd.)
Průzkum Miroslava Volného jako zástupce v redakční radě časopisu Pilot – členové VH odhlasovali
prostou většinou mít možnost nastavit třetí adresu pro zasílání časopisu Pilot

Volby předsednictvo
Jiří Bečvář,
David Bzirský,
Jakub Havel,
Michal Šneiberg,
Kamil Konečný,
Linda Mišková,

61 hlasů
57 hlasů
58 hlasů
57 hlasů
57 hlasů
59 hlasů

Volby sportovní komise
Petr Polách
Jan Jareš,
Hana Dlasková,
Vlastimil Kricnar
Jiří Hanč,

51 hlas
50 hlasů
48 hlasů
47 hlasů
30 hlasů

Volby kandidátů na Konferenci LAA
Jiří Bečvář,
David Bzirský,
Jakub Havel,
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Miroslav Fejt,
Linda Mišková
Miroslav Volný,
Igor Slovák,
Michaela Machartová,
Náhradníci:
Michal Talavašek,
Tomáš Domaník,

Valná hromada byla ukončena 16:45
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