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Věc: Podnět k řešení platnosti volebních zasedání OO Frýdek-Místek 

 

       Ústřední kontrolní komise obdržela dopis ze dne 20.10.2021, kterým jste upozornil na 

nestandardní postup OO Frýdek-Místek, podal podnět ÚKK a požádal o zařazení na program 

jednání PRV. K věci ÚKK obdržela v průběhu posledních cca  10 dnů obsáhlou 

korespondenci z obou stran, navzájem se obviňujících z nepoctivého jednání a neochoty 

agendu převzít, respektive předat. 

 

      Stanovisko k věci zaslal i Ing. Arch. Aleš Jílek, nově zvolený předseda organizace. ÚKK 

Vaši žádost zařadila do programu své schůze konané dne 29.10.2021  Věc projednala a po 

seznámení se  s předloženými materiály z okresní konference 5.9.2020 a  z volby funkcionářů 

výboru došla  k následujícím závěrům: 

1) Průběh ani rozhodnutí okresní konference konané 5.9.2020 nebyl v zákonné lhůtě třech 

měsíců ode dne konání napaden u soudu z hlediska platnosti, je konference platná. 

Absence podpisu jednoho z ověřovatelů zápisu neznamená neplatnost konference. 

2) ÚKK se pozastavila nad tím, že zvolený výbor OO, který byl na konferenci zvolen, si ani 

po roce nebyl schopen zvolit své funkcionáře. Dle předloženého zápisu k tomu došlo až 

14.10.2021, kdy výbor zvolil předsedu a členy předsednictva.  

3) ÚKK konstatuje, že z předložených zápisů ze schůzí a usnesení nevyplývá žádné 

pochybení. Proto akty voleb proběhly v souladu s platnými svazovými stanovami. 

4) Z výše uvedeného vyplývá, že ÚKK nenašla důvod k tomu, aby rozporovala průběh 

volebních zasedání OO Frýdek-Místek, podle jejího názoru jsou platná. 

5) Proto ÚKK vidí nutnost realizace procesu předání agendy OO ČSV Frýdek-Místek 

novému vedení. Aby ÚKK procesu předání napomohla, delegovala svého člena př. 

Stanislava Doležela, aby se aktu předání agendy zúčastnil. Podotýkáme, že nebude 

nahrazovat práci žádné ze stran, pouze dohlédne na to, aby proces předání řádně proběhl. 

6) Na základě výše uvedeného ÚKK  souhlasí se stanoviskem PRV, které bylo předloženo 

RV k projednání s tím, že ÚKK doporučuje nově zvoleným orgánům OO ČSV Frýdek-

Místek, aby se zabývaly zjištěním uvedenými ve zprávě OKK. 

 

S pozdravem 

                                                                                 
                                                                               Josef Hanuška 

                                                                               předseda ÚKK 

 

Na vědomí: 

Předsednictvo OO ČSV Frýdek-Místek 


