Zápis
z Výroční členské schůze Aeroklubu Brno ze dne 23.2.2013

Členskou schůzi AK Brno ( dále jen AK ) zahájil a vedl I. Lengál, který přednesl návrh
programu schůze, který byl odsouhlasen :
- volba mandátové a návrhové komise
- zpráva předsedy AK, P. Imriše, o činnosti Rady AK a problematice AK
v uplynulém období
- zpráva předsedy Motorového odboru AK, M. Raudenského, o činnosti odboru v
uplynulém období
- zpráva předsedy Parašutistického odboru AK, O. Zbírala, o činnosti odboru v
uplynulém období
- zpráva ekonoma AK, M. Hradila, o hospodaření a ekonomické situaci AK
v uplynulém období
- zpráva revizní komise AK za uplynulé období
- projednání odvolání Aloise Pazoura proti rozhodnutí Rady AK o jeho vyloučení z AK
- diskuse
- návrh a schválení usnesení
- ukončení čl. schůze
Následovala volba komisí :
1/ mandátová komise : M. Hradil, J. Kutil
2/ návrhová komise : P. Dyntera, Z. Lhota
Mandátová komise konstatovala, že členská schůze AK je usnášeníschopná, neboť z 64
kmenových členů AK je přítomno 29 kmenových členů ( 45% ), což je více než Stanovami
požadovaných 30% kmenových členů AK.
Dle přijatého programu vystoupili jednotliví funkcionáři AK se svými příspěvky ( P.
Imriš, M. Raudenský, O. Zbíral a M. Hradil ) a L. Maláč přednesl, za nepřítomného J.
Horského, zprávu revizní komise. Poté vystoupil Alois Pazour, který využil svého práva
daného Stanovami AK Brno a odvolal se k členské schůzi proti rozhodnutí Rady AK ohledně
jeho vyloučení z AK Brno. K tomuto bodu přednesl stanovisko a předal písemné vyjádření,
které je přílohou tohoto zápisu. O. Zbíral vysvětlil důvody, které k vyloučení A. Pazoura
vedly. K tomuto tématu vystoupili ještě někteří členové AK. Posléze bylo přistoupeno
k hlasování členské schůze. Tímto hlasováním bylo rozhodnutí Rady AK potvrzeno a
vyloučení A. Pazoura z AK tak nabylo definitivní platnosti ( pro změnu rozhodnutí Rady
hlasovali 2 členové, proti změně rozhodnutí Rady hlasovalo 16 členů, 11 členů se hlasování
zdrželo ). Následovala diskuse, ve které vystoupili někteří členové AK a vznesli různé
poznámky a připomínky k činnosti AK ( zejména k finanční situaci AK, dodávkám elektrické

energie, výhledu činnosti AK do budoucnosti apod. ). Po diskusi byl schválen návrh usnesení
a řídícím schůze bylo jednání ukončeno.

Usnesení výroční členské schůze Aeroklubu Brno ze dne 23.2.2013 :
Členská schůze AK Brno ( dále jen AK ) bere na vědomí :
- zprávu ekonoma AK o výsledcích hospodaření AK v uplynulém období
Členská schůze AK schvaluje :
-

zprávu revizní komise o hospodaření AK v uplynulém období
zprávu předsedy AK o činnosti Rady AK v uplynulém období
zprávu předsedy Motorového odboru AK o činnosti odboru v uplynulém období
zprávu předsedy Parašutistického odboru AK o činnosti odboru v uplynulém období

Členská schůze AK ukládá Radě AK :
-

přeřadit ze seznamu kmenových členů AK mezi přispívající členy ty členy AK, kteří
přes upomínku nemají uhrazeny příslušné členské příspěvky a odpracované nebo
uhrazené brigády.

Členská schůze AK zamítá odvolání Aloise Pazoura proti rozhodnutí Rady AK ohledně jeho
vyloučení z AK a jeho vyloučení tím potvrzuje.

Přílohy : Prezenční listiny
Zpráva o hospodaření
Zpráva revizní komise
Vyjádření A. Pazoura k jeho vyloučení z AK ( „Příspěvek na členskou schůzi 2013“ )

Zapsal : P. Dyntera
Schválil : Pavel Imriš, předseda AK

