Zápis z jednání volební Valné hromady
ČABR-P
konané dne 17. září 2020 od 17 h, ZŠ Plamínkové, Praha 4
Přítomni:

73 členů ČABR-P – delegátů s hlasem rozhodujícím

1. Zahájení.
Pověřený člen VV ČABR-P Ing. Martin Kučera zahájil jednání, přivítal všechny přítomné členy a
seznámil je s programem – program schválen beze změn včetně způsobu jednání (jednací řád VH) a
navrhování dalšího postupu VH a včetně způsobu hlasování (72 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
2. Návrh a volby mandátové a volební komise.
VV ČABR-P navrhl mandátovou a volební komisi ve složení: Treml, Kovačovič, Jeřáb – navržení
byli zvoleni (69 pro, 0 proti, 3 se zdrželi)
3. Návrh a volba návrhové komise a pracovního předsednictva.
VV ČABR-P navrhl návrhovou komisi a pracovní předsednictvo ve složení: Kučera, Sušer, Strnad –
navržení byli zvoleni (69 pro, 0 proti, 3 se zdrželi)
4. Zpráva předsedy VV ČABR-P za uplynulé období.
Předseda VV ČABR-P p. T. Linhart přednesl hodnotící zprávu za uplynulé období.
Ing. M. Kučera přednesl zprávu o hospodaření za uplynulé období.
Předseda DK ČABR-P p.P.Sušer přednesl zprávu o činnosti DK ČABR-P za uplynulé období.
5. Zpráva DOK ČABR-P.
Zprávu DOK ČABR-P přednesl předseda DOK ČABR-P p. P. Strnad.
6. Návrh a schválení novely Statutu ČABR-P
VV ČABR-P navrhl změnu Statutu ČABR-P, která byla následně schválena (73 pro, 0 proti, 0 se
zdržel).
7. Návrh a volba předsedy VV ČABR-P
VV ČABR-P navrhl p. Tomáše Linharta na tuto funkci, který byl následně zvolen v 1.kole a stal se
tak novým předsedou VV ČABR-P pro následující 5-leté období 2020-25 (72 pro, 0 proti, 1 se
zdržel).

8. Návrh a volba předsedy DOK ČABR-P
VV ČABR-P navrhl na tuto funkci p. Matěje Zárubu, který byl následně zvolen v 1. kole a stal se tak
novým předsedou DOK ČABR-P pro následující 5-leté období 2020-25 (70 pro, 0 proti, 3 se
zdrželi).
9. Diskuse.
Nebyl podán žádný příspěvek do diskuse.
10. Úvodí slovo nového předsedy VV ČABR-P. Schválení výsledků VH ČABR-P.
Po úvodním slovu nového předsedy ČABR-P p. Tomáše Linharta VH schválila všechny přednesené
zprávy (včetně mandátové a návrhové komise o platnosti svolání VH ČABR-P nadpoloviční většina
všech řádných členů s hlasem rozhodujícím, tj.v počtu 73/98), schválila všechny výsledky voleb
(73 hlasy pro, 0 hlasy proti, 0 hlas se zdržel).
11. Závěr VH.
Na závěr popřál nový předseda VV ČABR-P p. Tomáš Linhart všem zúčastněným mnoho zdraví a
úspěchů do dalšího období.

V Praze dne 17.9.2020
Za správnost – VV ČABR-P
Ing. Martin Kučera
Předseda návrhové komise – pracovního předsednictva

