
	  
 
Valná hromada GWCCZ 7.2.2015, Brno 
 
Zápis z mimořádné valné hromady GWCCZ 
 
Celkem členů v klubu:  34 (stav k 7.2.2015) 
Počet účastníků Valné hromady: 20  +  2 žadatelé o členství 
Datum konání: 7.2.2015 
Místo konání: Restaurace U Trávníčka, Brněnská 308, Brno – Modřice  
 
Program valné hromady : 

1. Uvítání hostů a návrh programu jednání 
2. Zhodnocení situace v klubu 
3. Návrh volební komise pro mimořádné volby 
4. Volba nového výboru a členů revizní komise 
5. Přijímání nových členů 
6. Úpravy stanov s ohledem na nový OZ 
7. Příprava letošního srazu a převzetí veškeré administrativy 
8. Převzetí klubového shopu 
9. Diskuse 
10. Závěr  

 
1. Uvítání hostů a návrh programu jednání 

Člen Jaroslav Míč zahájil Valnou hromadu (dále jen JM) ve 14:00 hodin. Všechny osobně přivítal.  VH je usnášeníschopná 
(zúčastnilo se 20 členů z 34). Požádal všechny členy, zda souhlasí s tím, že bude vést tuto VH, pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0 
členů. Přečetl program VH a požádal o její odsouhlasení, pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0 členů. 
 

2. Zhodnocení situace v klubu 
Interrep Jaroslav Vavera zhodnotil kritický stav v klubu, nemožnost pracovat směrem ke GWEF a nedořešený sraz 2015. Situace 
po řádné VH byla neuspokojující, několik členů nesouhlasilo s výsledky voleb a dávalo to jasně najevo. Ve vedení klubu by měli 
být hlavně lidé, kteří by to chtěli dělat. Upozorňuji, že je to časově náročná zátěž a není to nijak honorované. Zamyslete se prosím 
mezi vámi, kdo z vás by to rád chtěl dělat. Kdo z vás je ochotný udělat něco pro klub nad rámec svých povinností. Je nutné vyřešit 
hlavně body zodpovědné vůči GWEFu, tj. organizace srazu, odeslání seznamu GWEF karet.  
 

3. Návrh komise pro mimořádné volby 
Jaroslav Míč se ujal slova. Hlasování o platnosti posledních voleb na řádné VH v Zaječí 2014, zda byly legitimní: pro: 6, proti:6, 
zdrželo se 6 členů. Jirka Brunclík se ujal slova. Omluvil se za fiasko za minulé volby. Vysvětlil, proč hlasoval, že byly volby 
neplatné. Je pro něj důležité dodržovat stanovy a volit dle stanov, tak jak se řádně má. 
 
Jarda Míč se znovu ujal slova. Je nutné, aby se stanovy změnily a upravily, tak aby vše odpovídalo legislativním změnám. 
Stanovy by měly být průhledné a proveditelné. Volby, že každý bude volit každého, nedává moc smysl. Stanovy musí být 
přívětivější. V některých situacích nejdou striktně použít. 
 
Míla Kubr se ujal slova. Vysvětlil, že nezaplatil záměrně kvůli nastalé situaci. Rád by zaplatil. Hlasování o právu členů možnosti 
hlasovat, kteří zaplatili po 31.12.2014: pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 1. 
 
Hlasování pro mimořádné volby výboru a revizní komise pro následující volební období (3 roky): pro 13, proti: 7, zdrželo se: 0 
členů. Bylo odhlasováno, že budou nové volby na další 3 roky. 
 
 

4. Volba nového výboru a členů revizní komise:  
 

Návrh volební komise pro mimořádné volby:  
Alois Drlík - předseda 
Václav Zetek 
Pavel Stránský 
Hlasování pro: 17 pro, proti:0, zdrželo se: 3 členů. 
 



Ivan Lysenko – Chvíla přednesl návrh o hlasování. Každý člen má možnost navrhnout někoho na danou funkci, každý má také 
možnost navrhnout sám sebe. Ten kdo je navržen se poté vyjádří, zda by chtěl být ve vedení klubu. Tito kandidáti by teprve poté 
byli voleni tajnou volbou. 
 
Jaroslav Míč navrhuje sloučení funkcí. Prezident by zůstal. Víceprezident by se sloučil s funkcí interrepa, hospodář by se sloučil 
s funkcí jednatele. Podpisové právo budou mít vždy dvě hlavy, ne dvě funkce. Výbor musí být lichý počet. Hlasování pro: 19, 
proti:0, zdrželo se:1 členů. 
Revizní komise budou dva členové. Hlasování: pro:17, proti:1, zdrželi se: 2 členi. 
Současný výbor se vzdává v tuto chvíli svých funkcí. Do zvolení nového výboru se vedením VH pověřuje volební komise.  

 
Pauza do 15 hod. 
 
Jaroslav Míč se ujal slova. Kdo má zájem o volené funkce, jak výboru, tak revizní komise. Nikdo nekandiduje dobrovolně. Jarda 
Míč se tedy přihlásil jako člen revizní komise. Bohumil Kučera se také přihlásil jako člen revizní komise. Jarda Míč navrhuje 
Vladimíra Slabého také jako člena revizní komise, ten souhlasí s návrhem. 
 
Kandidáti revizní komise: Jaroslav Míč, Bohumil Kučera, Vladimír Slabý 
 
Požádal plénum o navržení kandidátů na funkci výboru.  
 
Navrženi jsou tito kandidáti:  
Prezident: Vlastimil Švrček 
Interrep/Víceprezident: Jaroslav Vavera 
Jednatel/Hospodář: Jiří Brunclík 
 
Požádal plénum o protinávrh. Byl navržen: 
Alois Drlík jako prezident, ten s tímto návrhem nesouhlasí a odmítl tuto funkci.  
Oldřich Petrla navržen jako interrep/viceprezident,  ten odmítl a nesouhlasí s návrhem.  
Lumír Barvík byl navržen na hospodáře, ten odmítl.  
Fero Sidor navržen na interrepa, ten odmítl. 
 
Hlasování o volbě kandidátů výboru najednou: pro 15, proti 1, zdrželo se: 4 členi.  
Tedy v tajném hlasování se bude u výboru psát pouze ANO (souhlasím s navrženými členy výboru), NE (nesouhlasím). U revizní 
komise je potřeba napsat dvě jména ze tří navržených kandidátů. 
Tajným hlasováním se bude volit výbor a dva členové revizní komise. 
 
Předal slovo volební komisi, aby se ujala svojí funkce. 
Revizní komise rozdala lístky pro hlasování. 
Po zpracování výsledků byl požádán předseda volební komise Alois Drlík o výsledky tajného hlasování. 
 
Hlasování revizní komise.  
Hlasovalo 19 členů, z toho dva hlasy jsou neplatné, protože tam byla napsána tři jména. 
Slabý 14 hlasů 
Kučera 12 hlasů 
Míč 8 hlasů. 
 
Volba revizní komise: 
Bohumil Kučera, Vladimír Slabý 
 
Hlasování pro navržené členy výboru. 
Hlasovalo 20 členů. 
ANO 18 hlasů 
NE 2 hlasy 
Výbor byl tedy zvolen v navržených členech a funkcích. 
Prezident: Vlastimil Švrček 
Interrep/Víceprezident: Jaroslav Vavera 
Jednatel/Hospodář: Jiří Brunclík 
 
Další volby vedení a revizní komise by měly být do konce roku 2018. 
 

5. Příjímání nových členů: 
    

Martin Smítal, pro: 20, proti: 0, zdrželo se: 0 členů. Klubové číslo 89 
Jaroslav Hudec, pro:20, proti: 0, zdrželo se: 0 členů. Klubové číslo 90 
 
Členské poplatky, termín na doplacení zaregistrovaných a nových členů je do 31.12. 



Ve stanovách není vyřešeno, jak a za jakých podmínek se má ukončit členství v klubu. Není tam také vyřešeno možné 
pozastavené členství a za jakých podmínek. 
 

6. Úpravy stanov s ohledem na nový OZ 
Byl pověřen návrhem změn Ivan Lysenko-Chvýla. Tento návrh musí být předložen na příští VH. Změna stanov musí vzejít 
z klubu na základě toho, co tam chceme mít, teprve poté se to může dát k právníkovi na zpracování. Hlasování o pověření výboru 
ke zpracování nových stanov: pro 20, proti: 0, zdrželo se: 0 členů. 
 

7. Příprava letošního srazu a převzetí veškeré administrativy 
 

Konkrétní návrhy do konce února. Příprava srazu je úkolem nového výboru. 
 

8. Převzetí klubového shopu 
 
Nikdo z členů nemají zájem o převzetí klubového shopu, ani o prodej klubového zboží na srazu. 
 

9. Diskuze 
 
Veřejnou diskuzi na webu zanechat a zaheslovat pod unikátní přístup každému členu + doplnit kalendář srazů. 
Do konce února je potřeba zaslat interrepovi návrhy na změny stanov. 
 
 

10. Závěr 
 
Další VH by měla být nejpozději na konci třetího čtvrtletí letošního roku. 
VH byla ukončena v 17:10. 
 
 


