Zápis z náhradního zasedání členské schůze
Klubu karelských medvědích psů a lajek, z.s.
Datum, čas a místo konání schůze:
18.6.2016 v 10hod ve Výčapech
Předseda zasedání:
Josef Leopold (předseda klubu)
Přítomni: Na schůzi je přítomno 14 členů (z celkového počtu 119 členů). Jelikož se jedná o
náhradní zasedání členské schůze, je schůze usnášeníschopná (viz. Prezenční listina)
Program:
1) Prezence
2) Zahájení
3) Projednání a schválení změny názvu klubu (v souladu s novým Občanským zákoníkem)
4) Projednání a schválení nových stanov klubu (v souladu s novým Občanským zákoníkem)
5) Volba členů výboru klubu
6) Volba členů kontrolní komise
7) Diskuse
8) Usnesení
9) Ukončení schůze
Průběh jednání:
1) Prezence – Přítomni byli vyzváni k podepsání prezenční listiny.
2) Schůzi zahájil předseda klubu J. Leopold.
3) Projednání a schválení změny názvu klubu
Hlasování o změně názvu klubu. Nový název spolku bude Klub karelských medvědích psů a
lajek, z.s.
Pro: 14
proti:0
zdržel se:0
4) Projednání a schválení nových stanov klubu
Hlasování o změně sídla spolku. Sídlo spolku bude na adrese předsedy klubu. Svatopluka
Čecha 136, 687 24 Uherský Ostroh
Pro: 14
proti:0
zdržel se:0
•

•

•
•

Změna v návrhu stanov - Pokud člen nezaplatí členský poplatek do 31.3. běžného roku,
bude mu členství ukončeno k 15.4. běžného roku. 1.4. běžného roku bude členům, kteří
nezaplatili členské příspěvky pro daný rok, zaslána výzva k zaplacení členského poplatku pro
daný rok a to emailem nebo sms)
Seznam členů klubu bude neveřejný – bude přístupný na webových stránkách, ale pouze pro
členy klubu. Bude uložen v sekci, do které se budu moci členové přihlásit pomocí
přihlašovacího jména a hesla. Zajistí předseda klubu. V této sekci budou i zápisy z členské a
výborové schůze.
Příchod členů Culek, Vávra, Škarda (přítomných 17 členů)
Hlasování – Počet členů výboru se sníži na 5 – předseda, jednatel, hospodář, hlavní poradce
chovu, výcvikář
Pro: 17
proti:0
zdržel se:0

•

V zaheslované sekci na stránkách klubu bude zveřejněna i zpráva o hospodaření klubu

•

Budou vyhotoveny kompetenční listy členů výboru (vyhotoví předseda a jednatel)

•

Příchod člena J. Rambouska (přítomných 18 členů)

•

Hlasování – Souhlas s novými stanovami Klubu karelských medvědí psů a lajek z.s
Pro: 18
proti:0
zdržel se:0

5) Volba členů výboru klubu
• Hlasování – Souhlas se setrváním předsedy klubu J. Leopolda ve funkci
Pro: 17
proti:0
zdržel se:1
•

Hlasování – Souhlas se setrváním jednatele klubu J. Rambouska ve funkci
Pro: 1
proti:11
zdržel se:7

•

Hlasování – Souhlas, aby jednatelkou klubu byla M. Kadlecová
Pro: 16
proti:0

zdržel se:2

•

Hlasování – Souhlas se setrváním hospodářky klubu I. Hennerové ve funkci.
Pro: 17
proti:0
zdržel se:1

•

Příchod člena – Stasek (přítomných 19 členů)

•

Hlasování – Souhlas se setrváním hlavního poradce chovu L. Hanáčka ve funkci.
Pro: 16
proti:0
zdržel se:3

•

Hlasování – Souhlas se setrváním výcvikáře klubu P. Škardy ve funkci.
Pro: 16
proti:0
zdržel se:3

•

Poradci chovu se mohou účastnit schůzí výboru klubu, ale mají pouze hlas poradní.

•

Hlasování – Souhlas se setrváním V. Koderové ve funkci poradkyně chovu pro ZSL a VSL
Pro: 18
proti:0
zdržel se:1

•

Hlasování – Souhlas se setrváním V. Patočky ve funkci poradce chovu pro REL
Pro: 19
proti:0
zdržel se:0

•

J. Dopitová odstoupila z funkce poradkyně chovu pro KMP (z důvodu pracovní vytíženosti)

•

Hlasování – Volba P. Mikulicové jako nové poradkyně chovu pro KMP
Pro: 18
proti:0
zdržel se:1

•

Pověření předsedy a jednatele klubu pro jednání přechodu z ČMKU do ČMKJ
Pro: 19
proti:0
zdržel se:0

•

Pověření M. Kadlecové (jednatelky klubu) jako oprávněné osoby k podání návrhu na zápis
změn údajů do rejstříku spolků.
Pro: 19
proti:0
zdržel se:0

6) Volba členů kontrolní komise
•

Volba členů kontrolní komise – Ivana Malíková
Pro: 18
proti:0

zdržel se:1

•

•

Volba členů kontrolní komise – R. Doležal
Pro: 18
proti:0

zdržel se:1

Volba členů kontrolní komise – J. Dobeš
Pro: 18
proti:0

zdržel se:1

7) Diskuse
8) Usnesení - Byl schválen nový název klubu a nové stanovy.
9) Ukončení schůze – Předseda klubu poděkoval všem za účast a ukončil náhradní zasedání
členské schůze
Zapisovatel: Michaela Kadlecová

