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Zápis č. 9 / 2018 
z jednání Prezidia VP ČR, konaného dne 4. 9. 2018 

 
Program jednání: 
 
1.) Zahájení, případná doplnění, schvalování volby ověřovatele 
2.) Kontrola plnění úkolů z posledního jednání 
3.) Předložení zpráv na jednání IV. Sjezdu 

a) Zpráva o činnosti spolku za volební období (Zeman) 
b) Zpráva o hospodaření spolku za volební období (Kouba) 
c) Zpráva Kontrolní komise?  

4.) Návrh okruhu usnesení na IV. Sjezdu (Borek) 
5.) Informace a technické sdělení k oslavám (Zeman, Kouba, Kupka) 
6.) Různé – snížení tvrdosti + ocenění (Kupka) 

 
Průběh jednání: 
 
Ad 1 a) jednání zahájil 1. Viceprezident František Kouba, přivítal přítomné, navrhl, aby zápis 

provedl kolega Kupka, ověřovatele zápisu navrhl kolegu Vondráčka. Hlasování u obou bylo 
jednoznačné ANO pro oba navrhované, protikandidáti nebyli. 

                Z celkového počtu 17 členů Prezidia bylo přítomno 13 členů, omluveni byli: Kučera, 
Oliva, Hamouz, Hrbáček. 

                  Kontrolní komise: kolega HECL, 
           Hosté: CHaramza, Murček, 
Ad 2 a) kontrola ubytování – seznam – konstatováno, že nebyl naplněn požadavek počtu 

zajištěných míst, řada kolegů změnila svoje původní předpokládaná rozhodnutí. Ubytování 
bude pro všechny delegáty, kteří se o ubytování budou ucházet. 

A 3 a) zpráva o činnosti – pro nepřítomnost předkladatele je odloženo do jeho příchodu. 
    b)  zpráva o hospodaření spolku přednesl kolega KOUBA – vysvětlil několik připomínek a 
akceptoval připomínky kolegy Bednáře. Bylo konstatováno, že předkladatel podle návrhů 
opraví části textu a opravenou písemnost rozešle navrhovatelům emailem.    
       Rozpočet na rok 2019 realizovat přes opětně stejný roční příspěvek spolku na 300,- Kč 
ročně, zůstává tedy neměnný 
      c) Zpráva Kontrolní Komise VP ČR – ustanovený kolega dosud koncept nemá. Vzhledem 
k tomu byl požádán další člen Kontrolní komise, aby zprávu o činnosti komise zajistil. Kolega 
Pošvic nabídl pomoc ve věci.  
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A 5    Informace o technickém sdělení k oslavám 10 výročí vzniku VP ČR    

a) Kolega KOUBA připomněl, aby členové Prezidia se dostavili do 10. hod. v den oslav na 
místo – Muzeum Policie.  

b) Bude potřeba zajistit místo v prostoru Muzea (zázemí) pro odložení osobních věcí    
c) 1. Viceprezident rozhodl o změně člena Volební komise IV Sjezdu VP ČR namísto kolegy 

Hecla, pověřeného jiným úkolem bude novým členem kolegou Šolcem. 
d) Prezident Zeman informoval o opatření v HZS, kdy se oslav nemůže zůčastnit gen. 

Ředitel Ryba a bude jej zastupovat jeho 1. náměstek Vavera 
           e)  Bylo konstatováno, že celkový počet delegátů Sjezdu VP ČR je 67, na jednání Sjezdu 
                 bude  předáno celkem 29 medailí a vyznamenání členům VP ČR a zahraničním hostům 
 
A 6 odstranění tvrdosti - předkládá krajský koordinátor pro Miroslav Tyrš – schváleno  
             jednomyslně 
             Ocenění – žádný podklad 
 
 
Jednání  bylo ukončeno ve 13,30 hod 
 
                                                                                                            Zápis provedl JUDr. Miloslav Kupka 
 Člen Prezidia  
 

 


