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Krajský výkonný výbor
Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Datum:

středa 2 5. k v ět en 20 16, 1 5: 00 h od .

Místo:

salonek – kavárna, hotel Hesperia, Brněnská 55, Olomouc, Olomoucký kraj,
Česká republika.

Přítomni:

Ivo Horák, Kamil Přecechtěl, Mgr. Petr Rutar, Pavel Sedlák, Jan Trunda.

Stálí hosté:

Zdeněk Konečný, Jaroslav Petřík.

Přizvaní hosté:

//.

Omluveni:

Petr Přikryl.

Nepřítomni:

//.

Program:
1) Úvod, zahájení, schválení programu jednání.
2) Volební konference ČSLH Olomouckého kraje (Kamil Přecechtěl).
3) Závěr.
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Program:
1.

Úvod, zahájení, schválení programu jednání


2.

předseda KVV Kamil Přecechtěl přivítal všechny dnes přítomné, zahájil dnešní, v pořadí dvacáté sedmé
a také závěrečné zasedání KVV ČSLH, představil hlavní a jediný bod dnešního jednání a v 15:10 hod. jej
i zahájil, po schválení předneseného programu (členy KVV ČSLH) přistoupeno k projednání.

Volební konference ČSLH Olomouckého kraje



Kamil Přecechtěl navrhl podobu, průběh, vlastní organizaci a vedení celého dnešního zasedání
Zdeněk Konečný připravil předem elektronicky i dnes písemně členům KVV ČSLH – kompletní
podkladovou dokumentaci k jednání
proběhla diskuse přítomných a návrhy k doplnění/upřesnění





3.

Závěr:

KVV schvaluje předložené a přednesené informace v celém bodu 2.
dle předložené a přednesené informace a důvodové zprávy okomentované
předkladatelem a dále v kontextu následné diskuse členů KVV ČSLH, Všemi
přítomnými hlasy (5 – 0 – 0).

Závěr
 závěr provedl Kamil Přecechtěl s poděkováním za účast Všem dnes přítomným a v 15:45 hod. ukončil
dnešní zasedání KVV ČSLH a poděkoval za účast na tomto jednání i práci pro ledního hokej
v Olomouckém kraji v celém, uplynulém volebním období.

Další program akcí – porady, a zasedání:



st – 25. květen 2016, 16:30 hodin
krajská volební konference

Přílohy:
I. /.
Návrh programu dalšího zasedání:
1) /.

V Olomouci dne: 25/05 2016
Zápis ověřil/odsouhlasil: Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH

Zápis provedl: Zdeněk Konečný, sekretář
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