Zápis ze sněmu VOJ ev. č. 812.00

Junák - český skaut,
sídlo:
IČ:
datum sněmu:
místo konání:

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Zpráva kandidátní komise
3. Výsledky voleb a zpráva volební komise

okres Frýdek-Místek, z.s.
Kostikovo náměstí 638, Frýdek-Místek
61963771
27.11.2016
Lidový dům, F. Čejky 450, Frýdek-Místek

Zápis ze sněmu VOJ

Junák – český skaut,

okres Frýdek-Místek, z.s.

Zápis ze sněmu
datum
čas zahájení
počet přítomných

27.11.2016
10:10
48

místo
čas ukončení
celkový počet oprávněných delegátů1

delegáti sněmu
a) členové rady VOJ
b) členové revizní komise VOJ
c) delegáti, zvolení podřízenými středisky na jejich
sněmech v poměru k počtu jejich všech členů
celkem
Počet hostů:

2

Lidový dům
46

celkový počet
12
3
45

z toho přítomno
10
1
35

60

46

z toho z nadřízených orgánů:

2

Průběh sněmu
1. schválení programu sněmu a pravidel jednání

čas: 10:18

2. zpráva kandidátní komise o došlých návrzích a stanovení lhůty na podání pilných návrhů na
doplnění kandidátní listiny:
čas: 10:19
3. zvolení volební komise:

čas: 11:24

4. přednesené zprávy za uplynulé volební období:
název zprávy
Zpráva o činnosti okresu
Zpráva o hospodaření, Zpráva o základně Pocheň
Výchova na okrese

přednesl
Přidal Rostislav
Krejčí Tomáš
Krejčí Irena

5. přednesené diskusní příspěvky:
název či téma příspěvku
Témata předsněmovní diskuze
Slova a noty skautské hymny

přednesl
Krejčí Irena
Sukač Martin Václav

6. zpráva kandidátní komise2

čas: 11:10

7. volby do rady VOJ, revizní komise VOJ a delegátů na VSJ

čas: 11:44

8. Výsledky voleb a zpráva volební komise3

čas: 12:46

9. závěry z předsněmovní diskuse:

čas: 11:40

10. různé:
-

čas: 12:50

1
2
3

viz Zápis ze sněmu: Prezenční listina – příloha č. 1
viz Zápis ze sněmu: Zpráva kandidátní komise – příloha č. 2
viz Zápis ze sněmu: Výsledky voleb a zpráva volební komise – příloha č. 3
strana 2/3

Zápis ze sněmu VOJ
11. usnesení:
1.

2.
3.

Sněm okresu Frýdek-Místek bere na vědomí výsledek voleb, sdělený volební komisí,
předseda ORJ Irena Krejčí (5.2.1988) a místopředseda Tomáš Krejčí (8.8.1986) a
potvrzuje, že volby proběhly v souladu s vnitřním právem a právním řádem.
Sněm okresu Frýdek-Místek ukládá ústředním orgánům Junáka řešit sjednocení textu
a notového záznamu Junácké hymny, případně vydání metodiky.
Sněm okresu Frýdek-Místek děkuje br. Rostislavu Přidalovi za dobře odvedenou práci
v minulých funkčních obdobích.

Sněm VOJ ukládá:
číslo
komu

co

termín

Kandidátní listiny uloženy:

Okresní archiv, Skautský dům Frýdek, Kostikovo náměstí 638, FM

Hlasovací lístky uloženy:

Okresní archiv, Skautský dům Frýdek, Kostikovo náměstí 638, FM

jméno
zapsal
správnost potvrdil

podpis

Tomáš Krejčí
Rostislav Přidal

Potvrzení zápisu ze sněmu VOJ (včetně volby statutárního orgánu VOJ)
předsedou krajské rady nadřízeného kraje (pro okresní sněmy) nebo
starostou Junáka - českého skauta (pro krajské sněmy):
jméno
potvrdil

podpis

Václav Dobrozemský
předseda krajské rady
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