
 

U S N E S E N Í 
 

Mimořádné konference delegátů ČSGA 
konané dne 25. dubna 2009 v hotelu Golf v Praze - Motole 

 

 
   Konference delegátů zahájena ve 12.00 hod. za účasti delegátů disponujících 434 hlasy ze 

646 možných, tj. s účastí ve výši 67,2 % plně vyhovující podmínce dané konferencí ČSGA 

konané dne 21.2.2009  pro její schopnost se usnášet. Mimořádné konferenci předsedal 
viceprezident ČSGA Jan Nečas a tato v  průběhu svého jednání : 

 
 

1. Schválila  
 
1/a  Program jednání konference v rozsahu uvedeném v pozvánce, avšak se změnou pořadí 

       jeho bodů - viz.příloha č.1 
 

1/b  Soutěžní řád ČSGA pro rok 2009 ve smyslu konferencí přijatých úprav předloženého 

       návrhu – viz. příloha č.2 
 

1/c  Změnu Stanov ČSGA ve smyslu konferencí přijatých úprav předloženého 
       návrhu – viz. příloha č.3 

 

1/d  Jednací řád konference ČSGA ve smyslu konferencí přijatých úprav předloženého 
       návrhu – viz. příloha č.4 

 
1/e  Volební řád mimořádné konference k provedení doplňujících voleb členů výboru  

       a revizní komise ČSGA přednesený Janem Nečasem. 

  
   

 

2. Zvolila 
 
2/a  Za členy mandátové  komise Jiřího Svobodu a Jindřicha Zídka . 
 

2/b  Za členy návrhové komise   Lenku Budínovou a Jaroslava Dusílka . 
 

2/c  Za člena výboru ČSGA  Jiřího Svobodu . 

 
2/d  Za člena výboru ČSGA do funkce druhého viceprezidenta Lenku Budínovou . 

 
2/e  Za člena revizní komise ČSGA  Evu Roháčkovou . 

 

2/f  Za kapitána reprezentace ČSGA Jana Nečase 
 

 
 
 
 



3.  Uložila 
 

3/a  Výboru ČSGA , ve smyslu mimořádnou konferencí schválených změn, vypracovat úplné 
       znění Stanov ČSGA a zajistit jejich registraci na Ministerstvu vnitra ČR a následně i  

       jejich zveřejnění na příslušných internetových stránkách asociace. 

               
3/b  Výboru ČSGA , ve smyslu mimořádnou konferencí schválených připomínek delegátů  

        konference, dopracovat Soutěžní řád ČSGA pro rok 2009 a zajistit jeho zveřejnění na  
        příslušných internetových stránkách asociace. 

        

3/c  Výboru ČSGA , prověřit věkový limit stanovený UESGA pro účast na mistrovství  
       Evropy kategorie superseniorů . 

 
3/d  Výboru ČSGA , v případě potřeby řešení disciplinárních přestupků členů ČSGA, zajistit 

       ustavení disciplinární komise ve složení – člen výboru ČSGA, člen revizní komise ČSGA 

       a důvěrník domovského klubu člena ČSGA jehož přestupek bude komisí 
       projednáván.  

 
3/e  Všem disciplinárním komisím, ustaveným výborem ČSGA, respektovat a ctít právo člena 

       ČSGA , jehož přestupek bude předmětem jejich  jednání , se jednání osobně zúčastnit . 

 
3/f  Výboru ČSGA, projednat možnost členství ČSGA v ČSTV s příslušnými orgány tohoto 

       svazu. 
        

 4. Vzala na vědomí 
 
4/a     Odstoupení Jiřího Svobody z funkce předsedy a člena revizní komise ČSGA, a to 

          v souvislosti s jeho kandidaturou na člena výboru ČSGA .  
 

4/b     Prohlášení člena výboru ČSGA Václava Posejpala, vykonávajícího funkci hospodáře 

          asociace, o jeho ochotě postoupit výkon uvedené funkce jinému členu asociace. 
 

   Toto usnesení bylo návrhovou komisí vypracováno v průběhu vlastního jednání mimořádné 
konference a předloženo k ověření jeho správnosti a úplnosti jejímu předsedovi v 18 hod. a 15 

min. . Po jeho ověření bylo v 18 hod. a 30 min. zasedání mimořádné konference ČSGA 

předsedajícím ukončeno.                
                                                                        

Praha  25.4.2009       
 

Zapsal/vypracoval :                           Ing. Jaroslav Dusílek      v.r. 

                                                      
Správnost ověřil :                                         Jan Nečas        v.r.                                                               

                                                                                                                                                                                                                       
.                                                                                        

Přílohy:  Č. 1 – Program jednání 

               Č. 2 – Soutěžní řád ČSGA pro rok 2009 
               Č. 3 – Stanovy ČSGA 

               Č. 4 – Jednací řád konference ČSGA 
                

 



Příloha č. 1 
 

Schválený program jednání mimořádné konference ČSGA konané dne 25. dubna 2009 
v hotelu Golf v Praze – Motole 
 
 
 
 

1)     Presentace - Zápis delegátů konference do listiny přítomných 

 

2)     Zahájení a kontrola usnášení schopnosti Mimořádné konference 

       delegátů 

 

3)     Schválení Pořadu jednání mimořádné konference delegátů 

 

4)     Volba orgánů Mimořádné konference delegátů – komise mandátové  

       a návrhové 

 

5)     Kontrola plnění úkolů uložených výboru ČSGA konferencí delegátů dne 

       21.2.2009 

 

6)     Schválení Soutěžního řádu ČSGA pro rok 2009 

 

7)     Schválení změny Stanov ČSGA 

 

8)     Schválení Jednacího řádu konference delegátů ČSGA 

 

9)     Schválení Volebního řádu konference delegátů ČSGA 

 

10)    Představení kandidátů a doplňující volby členů výboru a revizní  

       komise ČSGA  

 

11)    Schválení Usnesení mimořádné konference delegátů 

 

12)    Závěr 

 

 

 

 

Praha  25.4.2009       
 

 

Zapsal/vypracoval :                           Ing. Jaroslav Dusílek      v.r. 
                                                      

Správnost ověřil :                                         Jan Nečas        v.r. 
 

 


