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Zápis z volební konference Plzeňské oblasti CJF

ze dne 1. 3. 2019

Místo:
Přítomni:

Sulkov
dle prezenční !istiny

Program konference: uveden v příloze

Průběh jednání: dle prograntu

1) Konference byla zahájena spůl hodinoqým zpožděním, protože včase plánovaného zahálení nebyla

přítomna nadpolovični většina pozvaných delegátů. Poté konferenci zalrájil a hosry přivítal předseda oblasti

Arrtonín Pittner. Jako zástupci Čr' se dostavili lng. Olga Plachá - prezidentka Č.lF' a Martirr Blažek - člen

pro irrformační systémy. Naleananí konference se dostavil též kandidát na prezidenta ČJF - Ing. Richard

Benýšek.

2) .Iednohlasně byl schválerr předložeriý program konference bez doplrrění.

3) Bylo zvoleno pracovní předsednictvo ve složení (dle abecedy) - Hanuščinová Michala Mgr,, Kodadová

Miclraela, Mentlíková Eva Ing., Paleček Jan Ing., Pittner Antotrín,. Vederrím koIlfererlce byl pověřen

stávající předseda oblasti Pitttrer Antonín.

4) Byly zvolerry pracovní kornise v následujícím složení:

- mandátová - PalečkováEva, Becárričová Dagmar, Rédl Jaroslav st.

- volební_ Macháčková Lenka MVDr,, Hanuščinová Michala Mgr,, Komenda Daniel
návrhová - Mentlíková Eva Ing., Jáchimová Věra Mgr., Kodadová Michaela

5) Byly předneseny následuj ící zprávy:
o činnosti ov: Arrtorrín pittrier

z oblasti lrospodaření a čirrnosti sekretáře: Ing. Jan Paleček

6) Ke zprávěolrospodařenívznesl parrM.Peckadotaz,jakýzáměrmáoblastsvyužitírnfinanČníreZerVYPro
rok 20l9 - řešerrí bude v kompetenci nového oblastního výboru. Jiné připomínky nebyly zpléna VZneSenY.

7) Korrference vzlrledern k počátečnímu časovému posunutí a tím i napjaténiu Času Pro jednání PokraČovala
bez přestávky, přítonrní si občerstvení objednávali běhern jednání.

8) Zpráva rnandátové kolnise - na konferenci bylo pozvátto l09 delegátŮ s platným rozhodovacím lrlasenr.

Dostavilo se 39 delegátů, což představovalo celkem 35,'7\Yo.Ztollo vyplývalo, že pro kladnou volbu bylo

zapotřebi 20 hlasů (nadpoloviění většina přítomnýclr delegátů). i

9) Konference jedrrolrlasně odsoulrlasila počet členů nového oblastnílro výboru v počtu pět ČlenŮ.

l0) Konference jednohlasně odsouhIasila tajnou volbtr pro volbrr předsedy a členŮ oblastIlího výborrr.

ll) Na konferenci se představili kandidáti na předsedu (iedna kandidátka) a Členy oblastního výboru

v abecedním pořádktr (osrn kandidátů včetně předsedy).

12) k představeným kandidátům nebyly zpléna vzleseny žádné doíazy.

13) Následovala volba předsedy. V prvnírn kole byla počterrl 30 hlasŮ (16,92%)zvoletra lng. E,va Mentlíková.
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l4) Pak probělrla volba členťr oblastrrílro výboru. V prvnírn kole byly zvoleny Jana Kovářová
počtem hlasů 28 (71,79oÁ), Mgr. Zderika Šiniková a Michaela Kodadová obě počtenr
hlasů 26 (66,66%). Do druhého kola postoupili dva kandidáti se shodnýrn počtem Illasťr
zprvého kola 22. Počtem hlasů 2l (53,85%) byla zvo|ena Jatla Hanáková, kandiclát

Antonín Pittner s l8 hlasy (46,15%) neprošel.

15) Výsledky voleb dle předchozích dvou bodů vyhlásila volební komise.

16) Většinou hlasů byla jako zastupující členka rra jedrrání Rady ČJF zvolena Michaela Kocladová.

17)NajednáníkonferenceČJFdne 10.42019 bylyvětšinouhlasůzvolenyčlenkynovéItooblastníhovýborLr a
jako dva náhradníci v pořadí Antonín Pittner a Mgr. Věra Jáchin-rová,

18) O práci ve výkonném výboru ČJF projevil zájem člen Plzeňské oblasti pan Martin Pecka.

l9) V diskusi kjednání konference vystoupila paní Miclraela Kodadová se žádostí rra subjekty, které jsou
součástí h,ipoturistické mapy o aktualizaci údajů.

20) Konferenci se představili kandidáti na prezidenta ČlF se svými vizerni v pořadí pan Irrg. Benýšek a parrí
Ing. Plachá.

21)Za návrlrovou komisi přečetla paní Ing. Mentlíková návrh usnesení, který byl bez připonrínek a doplrrění
jednohlasrrě sclrválen.

22) Závěr konference provedlAntonín Pitttrer, ktery poděkoval všem přítomnýrn delegátůrn a hostům za.jejich
účast na konferenci a popřál nově zvolenému oblastnímu výboru lrodně zdaru v nastávající činnosti.

V průběhu konference bylozprostředků oblastiposkytnuto účastníkůrn občerstvenív hodrrotě l50,- Kč tra osobu.

Zapsal a podpi
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Ověřerrí zápisu:

předseda oblasti:

Antonín pittrrer

'Návrhová komise:

lng. Eva Mentlíková

Mgr. Věra Jáclrimová

Michaela kodadová
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