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usnáséňfi ?rtf;ffifi&tného zqsedóní prezídio ČoSoD proho dne l8. července 2fi)l

Dne 'l8. července 20l l se uskutečnilo mimořódné zosedóní Prezídio ČoSOD
proho. Cílem jednóní bylo projednóní dopisu vedoucího Pyrotechnické sekce
ČoSOD Proho.

No jednóní byli porvóni: lng. Joroslov Stojon, Jon Klusóček, ln9. Zdeněk VŠeteČko,
lng. Vlodimír Moršík, lng. Miroslov Vompulo, lng. Emil Kulfónek,
tn§. vlostimil Prokop, lng. Miroslov Hrebíček, CSc., ln9. Mortin Šufojzl

Dóle byli no jednóní prostřednictvím lng. Vlostimilo Prokopo pozuóni i dolŠÍ
předstovitelé Pyrotechnické sekce CoSOD

Účost no iednóní: lng. Joroslov Stojon, Jon Klusóček, lng. Zdeněk Všetečko,
lng. Emil Kulfónek,

Nepřítomní členové prezidio - lng.Vlodimír. Moršík, lng. Miroslov Vompulo,
lng. Miroslov Hrebíček, CSc., lng. Moťin Šufojzl, plk. lng. Vlostimil
Prokop

se jednóní o diskuse zúčostnili prostřednictvím telefonu o internetu.

předměl iednóní:
projednóní dopisu lng. Vlostimilo Prokopo,_ členo prezidio CoSOD Proho

o vedoucího pyrotechnické sekce čoSoD s touto informocí:
l . S žódostí o jeho zproštění výkonu funkce členo Prezidio ČoSOD Proho.
2. S hlosovónim 25 členů (z 91) PyroŤechnické sekce ČoSOD včetně vedení

sekce, o ukončení činnosti Pyrotechnické sekce CoSOD.
Dopis je dotovón dnem 22. čewno 20l l o prezídiu ČoSOD Proho byl doruČen

dne ]4. července20l l

obsoh iednóní:
účostníci jednóní projednoli zosloný dopis lng. Vlostimilo Prokopo s těmito

zóvéry:

od 1) prezídium no zóklodě žódosti lng. Vlostimilo Prokopo, jej zproŠťuje z

funkce členo prezídio ČoSOD Proho dnem l5.zóíí 20l l.
prezídium vyjodřuje poděkovóní lng. Vlostimilu Prokopovi zo próci Pro ČoSOD

proho, kterou vykonol vPrezídiu ČoSOD o při zoložení o vybudovóní PyroieChniCké
sekce čoSoD. prezídium čoSOD žódó lng. Vlostimilo Prokopo, oby předóní své

funkce prezídiu provedl no řódném jednóní prezídio dne l 4. zÓÍÍ 20l l v sOulodU

s Jednocím řódem ČoSOD Proho, člónek 3, bod 5.

od 2) K Zópisu ze 4. schůze Pyrotechnické sekce ČoSOD (kteró se v poČtu 25

éIenů sekcá z celkového poétu 9l, konolq dne 24. kvěíno 20l l od ló.00 hod. v sóle
VLRZ olšlno wp Boleíice, v němž se uvódÍ, že zÚčostněných 25 ČlenŮ
pyrotechnické sekce se rozhodto zruši't Pyrotechnickou sekcí ČoSOD ke dni 3l. kvěfno
zott), ktený lng. Vlosiimil Prokop přložil ke svému dopisu ze dne 22.6.2011, zoujoli
příŤomní členové prezídio ČoSOD Proho Ťoto stonovisko:

o) pyrotechnickó sekce ČoSOD je outorským vlostnictvím ČoSOD Proho;

b1 eyrotechnickou sekcičoSOD zoklódoličlenové ČoSOD Proho Podle SŤonov

ČoSOD;



c) Know-how Pyrotechnické sekce ČoSOD bylo noposledy projednóvóno
o schvolovóno 5. řódným sněmem ČoSOD Proho dne l7. dubno 20l0.

d) Zósody jednóní Pyrotechnické sekce ČoSOD, musí vychózeI ze zóklodních
dokumentŮ ČoSOD, zejméno ze Stonov ČoSOD Proho.

e) Vzhledem k výše uvedenému je Prezídium ČoSOD nuceno konstoiovat, že
uvedeným jednóním 25 členů Pyrotechnické sekce, kteň se rozhodli hlosovot
o zrušení Pyroiechnické sekce ČoSOD, nejenže porušili Stonovy ČoSOD, ole toké
dobré mrovy:

- více než 2/3 členům Pyrotechnické sekce (celkem 6ó-ti osobóm) nikdo
nesděli| že v uvedený den {24.5.20ll) se bude
ČoSOD projednóvat také její zrušení,

- no fokío důležité jednóní měl být pozvón,
o/espoň viceprezidení ČoSOD pro vnitřní vztohy,
v péči,

na jednóní Pyrotechnické sekce

pokvd ne prezidení ČoSOD, íok
který mó ktuby o sekce ČoSOD

- jednóní o zrušení Pyrotechnické sekce se uskutečni/o 24. kvěíno
2Oltoinformoce o tomto jednóní bylo předóno no Preúdium ČoSOD Prqhq ož
v l4. července 20I l,

- Prezídiu čoSOD nebyla dóno žódnó možnost problémy, kferé no jednóní
Pyrotechnické sekce byly diskufovóny, aby se jimi zabývalo a hledolo se řešení
v rómci ČoSOD Praha.

Zóvér k bodu od 2):

No zóklodě výše uvedeného Prezídium ČoSOD no svém mimořódném jednóní
dne l8. července 201 l konstotuje o usnóší se, že:

- zrušení Pyrotechnické sekce Čo§OD ke dni 3l. kvěíno 2ltt, tak jok se no
něm usne slo 25 čtenú íéío sekce, včeíně jefiho vedení,ie NEPIÁTNÉ

- prezídium ČoSOD bere no vědomí, že 25 členŮ Pyrotechnické sekce ČoSOD,
včelně ieiího vedení projevilo zójem ukončít své č/enství v Pyrotechnické sekci
ČoSOD.

- do doby usíonovení nového vedení Pyrotechnické sekce, bude sekci řdíí
pr ezídi u m ČoSOD prosířednic tv í m v i ce pr ezi d e nt a p ro v nítřní čin n os f,

-viceprezidení ČoSOD pro vnitřní činnosl ve spolupróci s l. viceprezidentem
čoSoD převezmou ínventurním zópisem od odstoupívšího vedení Pyrotechnícké
sekce vešker/ hmotný, nehmotný a finončnímojeíek nóležející ČoSOD,

- č/enové Pyrotechnické sekce, ktefr nechtějí nodóle zŮstat členy
Pyrotechnické sekce, zqšlou no prezídium ČoSOD písemné oznómení, že ukončují
svo/ činnost v Pyrolechnické sekci ČoSOD, toio usíonovení se tykó i 25 sígnotóřŮ
zópisu ze 4. schŮze Pyrotechnické sekce dne 24. 5.20l l,

- Prezídium čo§OD vyzývó všechny čteny ČoSOD, kteří zŮstali členy
Pyrotechnické sekce, pflpodně se členy Pyrotechnické sekce chtějí síóf o 1'sou
ochofni se podileí no ftzení tohoto význomného prvku ČoSOD, oby se rovněž pilhlósili
na prezídiu ČoSOD Prqho.

Usnesení projednóno dne l B. če;rvenc??91l v 1ó.30 hodin.
lng. Joroslov stojon, EuR lNG 

'rr{_:,ÍR"5, 6ní o -3,i'-",tŤáiťi§;,Jnn uq,í
Jon Klusóček /..,,;. T""":* . , / Novotného lóvko 5
lng.ZdeněkVšetečko l2Wa:=), l1óó8proho i _StoréMěsto

lng. Emil Kulfónek 
=<< 

lčo; 2ó997053

(telefonicky o emoilem odsouhósili: Hrebíček, Šufojzl, Vompulo, Moršík)


