Usnesení z volebního Sjezdu ČNDT z.s.
Místo konání: Congress hotel Clarion České Budějovice
Datum konání: 6. 11. 2019

Zahájení: 16:10 hod.

Účast: 78 členů s právem hlasovat
1. Volební Sjezd, za účasti 78 členů s právem hlasovat, zahájil prezident pan Mazal
v 16:10 hod.
2. Návrh program sjezdu přednesl pan Topolář
Program sjezd schvaluje:
78 členů ano

0 členů proti

0 členů se zdrželo

3. Volba komisí proběhla v tomto pořadí a složení:
Návrhová ve složení: pan Žižka, pan J. Svoboda, pan Kostroun
Mandátová a Volební ve složení: paní Sekerášová, pan Procházka, slečna Svobodová
Volbu komisí sjezd schvaluje:
77 členů ano

0 členů proti

1 člen se zdržel

4. Zpráva o činnosti ČNDT za rok 2019 s doplněním informace o činnosti člena ČNDT
ve výboru NDT Academia
Zprávu o činnosti ČNDT přednesl prezident pan Mazal
Zprávu sjezd schvaluje:
78 členů ano

0 členů proti

0 členů se zdrželo

5. Zpráva o hospodaření za rok 2019
Zprávu o hospodaření přednesl prezident pan Mazal: Hospodaření s účty, informace
ke stavu účtů, čerpání z účtů ČNDT.
Zprávu sjezd schvaluje:
78 členů ano

0 členů proti

0 členů se zdrželo

6. Zpráva Kontrolní komise
Zprávu přednesl předseda komise pan Vondrášek. Kontrola byla zaměřená
na prověření veškeré účetní dokumentace za rok 2019, úplnost účetních dokladů,
správnost a oprávněnost fakturací, opodstatněnost a rozsah čerpání hotovosti
z pokladny ČNDT. Komise nezjistila žádné pochybení ve vedení účetnictví.
Zprávu sjezd bere na vědomí
7. Zpráva Mandátové a Volební komise
Zprávu přednesl pan Procházka, který potvrdil účast 78 členů s právem volit. Sjezd
je usnášení schopný.
Zprávu sjezd bere na vědomí
8. Volba Kontrolní a revizní komise
Byla zvolena v tomto složení: pan Vondrášek, pan Vlašic, paní Manychová
9. Volby do prezídia

Všichni kandidáti (pan Fiala, pan Kubinyi, pan Mazal, pan Neugebauer,
pan Převorovský, pan Solnař, pan Topolář) byli osloveni k vyjádření souhlasu
s kandidaturou. O průběhu a způsobu voleb podal informace pan Topolář. Po rozdání
volebních lístků vysvětlil, jakým způsobem označit výběr kandidáta, aby hlas byl
uznán jako platný.
Všichni přítomní členové odvolili tajnou volbou vhozením volebního lístku do urny.
10. Zprávy o činnosti regionálních a odborných skupin ČNDT
Zprávy o činnosti přednesli předsedové (zástupci) jednotlivých skupin. Přednesené
informace se týkali především počtu členů, placení členských příspěvků, hospodaření
s financemi a průběhu absolvovaných nebo připravovaných akcí.
Zprávy sjezd bere na vědomí
11. Návrh plánu činnosti ČNDT pro rok 2020
Návrh plánu činnosti přednesl viceprezident pan Převorovský.
Plán činnosti sjezd schvaluje:
78 členů ano 0 členů proti

0 členů se zdrželo

12. Výsledky voleb
Z urny bylo vyjmuto 78 platných volebních lístku. Po sečtení hlasů byly volby
ukončené s tímto výsledkem:
Jméno kandidáta
Počet hlasů
Fiala Jaroslav
11
Kubiniy Michal
38
Mazal Pavel
69
Neugebauer Josef
54
Převorovský Zdeněk
47
Solnař Dalibor
34
Topolář Libor
58
Výsledky voleb sjezd bere na vědomí

Výsledek volby
nezvolen
zvolen
zvolen
zvolen
zvolen
nezvolen
zvolen

13. Volební sjezd přijal návrh Ing. Štarmana na vytvoření odborné (vědecké) skupiny,
zaměřené na pokročilé metody NDT.
14. Návrh usnesení
Návrh usnesení přednesl: pan J. Svoboda
Usnesení sjezd schvaluje:
78 členů ano

V Českých Budějovicích 6. 11. 2019

0 členů proti

0 členů se zdrželo

