
Návrh na změnu Statutu Odborného sportovního úseku alpských disciplín 

Svazu lyžařů České republiky 

 

Usnesení Valné hromady Odborného sportovního úseku alpských disciplín SLČR ze dne 28. 

dubna 2012, článku IV. Odstavec e), ukládá Radě OSU AD SLČR:  

„připravit změnu Statutu OSÚ AD tak, aby při Valné hromadě  OSÚ AD v roce 2013 byla 

prodloužena změna v bodě délky volebního období ze dvouletého na čtyřleté“ 

 

Na základě tohoto usnesení rada navrhuje změnu Statutu OSU AD SLČR: 

- v článku 4. odstavce 7) následovně  

7. Funkční období zvolených funkcionářů, kteří jsou uvedeni shora v odst. 6.1.- 6.5., tohoto 

článku je dvouletéčtyřleté, přičemž se shoduje se čtyřletým časovým cyklem zimních 

olympijských her. Délka funkčního období funkcionáře kooptovaného v průběhu 

funkčního období je totožná s původním funkčním obdobím nahrazovaného funkcionáře.   

Funkční období končí uplynutím čtyř let ode dne zvolení funkcionářů (posledního dne 

čtvrtéhodruhého roku), nejpozději však dnem konání řádné či mimořádné VH svolané 

nejpozději do 31.5. posledního roku čtyřletého období. Opětovná volba je možná. 

 

- v článku 5. odstavce 1) následovně 

1. Rada OSÚ AD má 5 (pět) členů a to předsedu, místopředsedu a 3 členy. Obsah a rozsah 

činnosti a činnosti jednotlivých členů Rady stanoví Organizační řád Rady OSÚ AD. Rada 

se schází dle potřeby, minimálně však jednou za měsíc. Její jednání se řídí programem 

jednání a Jednacím řádem. Svolává ji předseda, v případě jeho nepřítomnosti 

místopředseda. Rada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů 

Rady, usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů. Funkční období 

Rady je dvouletéčtyřleté. Za svou činnost Rada odpovídá Plénu a VH OSÚ AD. 

 

- v článku 6. odstavce 2) následovně  

  2. RK OSÚ AD se schází podle potřeby. Jednání RK svolává její předseda. Funkční období 

je dvouleté čtyřleté. Opětovná volba je možná. Revizní komise je usnášení schopná je-li 

přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí usnesení musí být nadpoloviční většina 

přítomných členů.     

             

 


