
 
 

Usnesení oblastní konference KČT, oblasti Valašsko-Chřiby 
konané dne 9. března 2019 ve Spytihněvi 

 
Oblastní konference bere na vědomí:  

 Zprávu mandátové komise 
 

Oblastní konference schvaluje: 
 program konference, jednací řád, volební řád a jmenování zapisovatele JUDr. Libuše Tkadlecová 
 volbu pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise 
 Udělení čestného členství oblasti Mgr. Libuši Valentové 
 zprávu o činnosti oblasti za rok 2018 
 zprávu o hospodaření oblasti za rok 2018  
 návrh rozpočtu oblasti na rok 2019 
 zprávu kontrolní komise  
 členský příspěvek pro oblast na rok 2020: ve výši 50,- Kč/člena; 100,-Kč/nositelé rodinné známky a 

 5,-Kč/člen TOM. 
 Volbu delegátů na celostátní konferenci KČT:  

RNDr. Jiří Homolka, Ing. Miloslav Vítek, JUDr. Libuše Tkadlecová, Ing. Jindřich Urban, Ludmila 
Burešová, Jarmila Benešová 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Volbu náhradníků na celostátní konferenci KČT: Stanislav Cingel, Lucie Chytilová 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Volbu předsedy oblastního výboru KČT, oblast Valašsko-Chřiby: RNDr. Jiří Homolka 
Volbu zástupce oblasti do ÚV KČT : RNDr. Jiří Homolka 
 
Oblastní konference ukládá: 

 odborům oblasti, které si samí spravují databázi vést   databázi v aktuálním stavu dle směrnice KČT 
 oborům oblasti, kterým vede databázi oblastní správce, průběžně zasílat správci databáze aktuální údaje a 

v případě nových členů neprodleně zasílat stanovené osobní údaje.          
 odborům oblasti-odeslat na OV zprávy ze svých členských schůzí odborů do 30. 3. 2019.  
 oblastnímu výboru   připravit návrh výše členských příspěvků pro oblast na rok 2021 
 oblastnímu výboru – projednat a reagovat na diskusní příspěvky dle zápisu z konference oblasti. 
 delegátům celostátní konference prezentovat v diskusi na Konferenci stanovisko naší oblasti k návrhu 

úprav stanov 
 delegátům celostátní konference KČT, podpořit nebo nepodpořit předložený návrh úpravy stanov, pokud 

nebudou nastaveny kompetence výboru odboru a výboru oblasti. 
 oblastnímu výboru do 31. 3.2019 rozeslat odborům a dát na www. stránky oblasti materiály 

z Konference: zprávu o činnosti, zápis z konference a zprávu KK.   
 
 
 
 
Usnesení bylo schváleno počtem 37 hlasů.  Proti  0 hlasů       Zdrželo se 0 hlasů 
Podepsáni za návrhovou komisi:     
 
Karel Sucháček v.r. František Čevela v.r.  Ivo Hrabal v.r. 


