
 

 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
Distrikt 122 - Česká republika a Slovenská republika 
 

___________________________________________________________________________ 

 

U S N E S E N Í 

mimořádného konventu LIONS CLUBS INTERNATIONAL – Distrikt 122, 

Česká republika a Slovenská republika 

 
Mimořádný konvent LIONS CLUBS INTERNATIONAL – Distrikt 122, Česká republika a 

Slovenská republika konaný dne 19. 9.2020 elektronicky (videokonferencí) 

 

1. bere na vědomí a akceptuje: 

- rozhodnutí Rady mezinárodních ředitelů LCI ze dne 25. 6. 2020 o okamžitém odvolání 

Pavla Mory z úřadu guvernéra Distriktu 122  

 

2. odvolává: 

- z pozice statutárního zástupce LCI – D 122, ČR a SR Pavla Moru, a to s účinností 

k 26. 6. 2020 

 

3. konstatuje, že: 

- osobou oprávněnou jednat jménem organizační složky LCI – D 122, ČR a SR na 

území Slovenské republiky jako statutární zástupce je s účinností od 1. 8. 2020 

Ing. Milan Ondruš, nar. 7. 2. 1960, bytem Emanuela Fila 2, 010 15 Žilina, SR 

 

4. uděluje absolutorium  

- IPDG Janu Kalašovi 

 

5. schvaluje 

- program jednání konventu s tím, že před bod 2 programu jednání mimořádného 

konventu byly zařazeny tyto tři body: 

2. Uznání rozhodnutí Rady mezinárodních ředitelů ze dne 25. 6. 2020, jímž byl 

z úřadu guvernéra LCI – D 122, ČR a SR odvolán Ing. Pavol Mora a odvolání 

Ing. Pavla Mory z pozice statutárního zástupce spolku – LCI – D 122, ČR a SR 

3. Změna osoby oprávněné jednat za organizační složku LCI – D 122, ČR a SR na 

území Slovenské republiky 

4. Posouzení proveditelnosti rozdělení Distriktu 122 na dva samostatné provizorní 

distrikty v České republice a Slovenské republice v souladu s Mezinárodní konstitucí a 

stanovami LCI a Board Policy Manual.  

Dosavadní body programu jednání mimořádného konventu označené čísly 2 – 12 se 

označují čísly 5 – 15 

- rozpočet Distriktu 122 na období 2020 – 2021  

- místo konání konventu v roce 2021 – Plzeň 

 

6. bere na vědomí: 

- zprávu guvernéra Distriktu 122 Čestmíra Koželuhy o stavu distriktu 

- oznámení guvernéra Distriktu 122 Čestmíra Koželuhy o obsazení uvolněného úřadu 1. 

viceguvernéra Distriktu 122 – Lion Milan Ondruš (LC Žilina) 



- oznámení guvernéra Distriktu 122 Čestmíra Koželuhy o obsazení uvolněného úřadu 

2. viceguvernéra Distriktu 122 – Lion Josef Ciglanský (LC Karlovy Vary) 

- zprávu revizorů účtů o hospodaření Distriktu 122 v lionském roce 2018 – 2019 

- stanovisko revizorů účtů k hospodaření Distriktu 122 v lionském roce 2019 – 2020 

- zprávu pokladníka kabinetu o plnění rozpočtu k datu 25. 6. 2020 

- informaci o konání Europafóra dne 3. 10. 2020 formou videokonference  

 

7. ukládá guvernérovi Distriktu 122 Čestmíru Koželuhovi: 

- podat v zákonné lhůtě odvolání proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 9. 9. 

2020 a navrhnout zamítnutí návrhu Pavla Mory na jeho zpětný zápis jako statutárního 

zástupce LCI - D122, ČR a SR ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu 

v Praze 

- zajistit na Ministerstvu vnitra SR provedení změny statutárního zástupce a změny sídla 

organizační složky LCI – D 122, ČR a SR na území Slovenské republiky 

- předložit návrh rozpočtu Distriktu 122 na lionský rok 2021 – 2022 delegátům 

konventu nejméně 1 týden před konáním řádného konventu v roce 2021 

- zpracovat návrh změn Konstituce a stanov LCI – D 122, ČR a SR a po dodržení 

procedurálních pravidel upravených touto normou jej předložit ke schválení řádnému 

konventu v roce 2021 

- zajistit studii proveditelnosti (feasibility study) rozdělení Distriktu 122 na dva 

samostatné provizorní distrikty a výsledky předložit řádnému konventu v roce 2021 

- jmenovat výbor, jehož úkolem bude důkladná prověrka hospodaření s prostředky 

Distriktu 122 v lionském roce 2019 – 2020  

 

 

 

Čestmír Koželuha 

District Governor 2020 – 2021 

 


