
Zápis z XXII.Sněmu AČMK

Zápis z XXII. Sněmu Asociace českomoravského kroketu
konaného dne 3.prosince 2016 v Praze

PŘÍTOMNÍ:

Štěpán Hazdra (president)
Michal Kotyk (vicepresident)
Lucie Kotyková (kancléř)
Jan Čihák (KK Praha)
Jiří Čihák (KK Praha)
Leona Vorlová (CCCC Hořice)
Stanislav Vorel (CCCC Hořice)

PRŮBĚH:

Úvod
Prezident seznámil delegáty s plánovaným programem sněmu. Sněm se bude zabývat hlavně 
návrhem nového znění stanov AČMK. 
Jednotlivé body jednání budou následující:
-diskuze k návrhu stanov
-hlasování o změně stanov
-diskuze k činnosti

Bod č.1: Způsob hlasování XXII. Sněmu:

Návrh:
„Na XXII. Sněmu nebude nesekundovaný návrh hlasován, o personálních otázkách se bude 
hlasovat tajně, o ostatních věřejně, procedurální otázky bez sekundovaného protestu rozhodne 
předsedající Sněmu.“

 7 hlasů pro; 0  hlas proti; návrh schválen jako US AČMK č.1/XXII

Bod č.2: Diskuze k návrhu nového znění stanov AČMK

President na začátku objesnil důvody navrhovaných změn  stanov AČMK, následně přečetl celý 
předkládaný návrh nového znění stanov. Diskuze byla vedena hlavně k čl.XIV. Sněm a k čl.XVIII. 
Zánik a likvidace AČMK  

Bod č.3: Hlasování o návrhu nového znění stanov AČMK

Návrh:
„XXII. Sněm AČMK schvaluje Stanovy AČMK v předloženém znění.“

 7 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.2/XXII

Bod č.4: Diskuze k činnosti 

President seznámil přítomné s nejvýznamějšími zahraničními turnaji v příští sezóně. V této 
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souvislosti byl účastníky sněmu vznesen apel na důsledné zapisování turnajů pořádaných pod  
AČMK do mezinárodního žebříčku.
Byly projednány aktuálními problémy s pořádáním plánovaného MČR v GC 2017. Vzhledem k 
tomu, že organizační záležitosti jsou plně v dikci seniorátu, byl tento vstup pouze informační.
Účastníci sněmu dávají podnět seniorátu k projednání navýšení finančního odvodu z turnajů.

Bod č.5: Návrh na ukončení zasedání

Návrh:

„Zasedání XXII.Sněmu AČMK je ukončeno“

7 hlasů pro; 0  hlasy proti; návrh schválen jako US AČMK č.3/XXII

…..............................................
Štěpán Hazdra
prezident AČMK
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