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Tomáš Metelka 
t.metelka@sh.cvut.cz 
člen klubu 
 
DR SH obdržela dne 18. 2. 2010 od člena klubu Tomáše Metelky 
představenstva klubu SH ohledne rozpočtu na 
s jednacím řadem klubu SH ve znění
 
Takze ste zase vesele hlasovali v rozporu s jednacim radem 
 
"Program schůze předkládá Předseda nebo Místopředseda, který ho 
před začátkem schůze, aby se účastníci mohli připravit
ve stejném termínu. Není možné přijmout usnesení ve věci, která nebyla součástí 
Ty jsi sice nejaky podklady poslal, ale pozde: 
Date: Tue, 16 Feb 2010 20:00:06 +0100 
From: =?UTF-8?B?SmnFmcOtIERvc3TDoWw=?= <j.dostal@sh.cvut.cz>
... 
To: Konference o deni v klubu SH pro cleny <klub@lists.sh.cvut.cz>
Subject: Navrh rozpoctu klubu SH 2010-1 
Sice je to "jen" o 6 s po deadlinu, ale tech 24 h neni doporucena 
hodnota, ktera stanovuje jasny kriterium mezi cas a pozde. A ty 
A co na to DR:-) 

 
Po podrobném prostudování příslušných dokumentů dospěla 
Podle zatím neschváleného zápisu z
ve 20:13. S ohledem na tuto skutečnos
zaslány včas a tudíž rozpočet na první pololetí roku 2010
předpisy klubu SH. 
DR SH považuje tuto stížnost za provokaci a snahu o narušení funkces
potažmo celého klubu SH. 
 
 
 
 
 
 
Schváleno dozorčí radou klubu SH v

  
 
 
 
 
 
 
 
   …………………………...   
     Bc. Pavel Mlýnek    
      předseda DR SH   
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2. 2010 od člena klubu Tomáše Metelky stanovisko
ohledne rozpočtu na první pololetí roku 2010 bylo schváleno v
ve znění: 

Takze ste zase vesele hlasovali v rozporu s jednacim radem - § 3 odst. 3: 

"Program schůze předkládá Předseda nebo Místopředseda, který ho zastupuje, na základě námětů členů SH. Program zveřejní nejpozději 24 hodin 
se účastníci mohli připravit na jednání. Veškeré podklady jsou zveřejněny, pokud tomu nebrání 

ijmout usnesení ve věci, která nebyla součástí řádně zveřejněného programu." 

8?B?SmnFmcOtIERvc3TDoWw=?= <j.dostal@sh.cvut.cz> 

ubu SH pro cleny <klub@lists.sh.cvut.cz> 

Sice je to "jen" o 6 s po deadlinu, ale tech 24 h neni doporucena hodnota, kdy vsichni teprv zacnou hromadne pridavat body na schuzi, ale 
cas a pozde. A ty ses jasnym dokladem toho, ze to kriterium je tam potreba!

Po podrobném prostudování příslušných dokumentů dospěla DR SH k závěru: 
Podle zatím neschváleného zápisu z jednání představenstva SH dne 17. 2. 2010

na tuto skutečnost DR SH konstatuje, že materiály poslané ve 20
na první pololetí roku 2010 byl schválen v souladu

provokaci a snahu o narušení funkceschopnosti 

v Praze dne 1. března 2010 

                      ………………………......
     Martin Červenka

    člen DR SH 
  

 IČO: 67981224 

stanovisko, že usnesení 
pololetí roku 2010 bylo schváleno v rozporu 

členů SH. Program zveřejní nejpozději 24 hodin 
na jednání. Veškeré podklady jsou zveřejněny, pokud tomu nebrání okolnosti hodné zřetele, 

 

hodnota, kdy vsichni teprv zacnou hromadne pridavat body na schuzi, ale _MEZNI_ 
ses jasnym dokladem toho, ze to kriterium je tam potreba! 

2. 2010 byla schůze zahájena 
materiály poslané ve 20:00:06 byly 

souladu se všemi vnitřními 

pnosti představenstva SH a 

………………………......... 
Martin Červenka 

člen DR SH pověřený šetřením 


