ZÁPIS Z JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Klub chovatelů bišonků
IČ: 02415992, sídlo: ______________
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 149
(dále v tomto zápisu též jen jako: „Klub“)

Náhradní členská schůze Klubu se konala dne 3. 10. 2015 od 11.00 v Praze 9 – Běchovicích, ulice Václava Kovaříka 577,
v prostoru restaurace Koi.
I. Zahájení členské schůze, úvodní formality
Náhradní členská schůze Klubu byla svolána pozvánkou na náhradní členskou schůzi rozeslanou členům Klubu dne
10.9.2015 paní Mgr. Olga Dmejchalová, bytem: SADOVÁ 134, NECHANICE, která svolala předchozí členskou schůzi, která
se konala dne 29.8.2015 od 11.45 na adrese: Praha 9, Běchovice, Václava Kovaříka 577, v prostoru restaurace Koi.
Konstatuje se, že dle zápisu z řádné členské schůze, konané dne 29.8.2015, bylo této řádné schůze přítomno 29 členů,
kteří měli 63 písemných plných mocí, udělených jednotlivými členy k „zastupování při jednání a hlasování na členské
schůzi Klubu chovatelů bišonků, která se bude konat dne 29.8.2015, v Praze 9, Běchovicích“.
Po diskuzi o platnosti a přípustnosti hlasování na členské schůzi na základě plné moci, byla členská schůze konaná dne
29.8.2015 prohlášena za neusnášeníschopnou.
V souladu s § 257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla svolatelem členské schůze, paní Vladimírou Kohútovou,
svolána náhradní členská schůze.
Konstatuje se, že:
- seznam členů Klubů – celkem 154 členů;
- pozvánka na náhradní členskou schůzi byla rozeslána ve lhůtě 15 dnů od členské schůze všem členům Klubu, a
to písemně, elektronicky e-mailem (podle toho, zda člen Klubu sdělil svou e-mailvoou adresu) a byla zveřejněna
na stránkách Klubu;
- pozvánka obsahuje informaci, že se jedná o náhradní členskou schůzi;
- náhradní členská schůze se koná v termínu, který nepřesahuje 6 týdnů od původní členské schůze.
Závěr: náhradní členská schůze byla svolána v souladu s § 257 občanského zákoníku.
Svolatel konstatuje seznam členů a konstatuje, že dle listiny přítomných se náhradní členské schůze účastní 72 členů.
Svolatel konstatuje, že dle § 257 odst. 2 občanského zákoníku může usnesení na náhradní členské schůzi být přijato za
účasti libovolného počtu členů s tím, že aktuální platné stanovy / organizační řád klubu kvorum pro náhradní členskou
schůzi nestanoví odlišně od zákona.

Závěr: náhradní členská schůze je usnášeníschopná

Náhradní členskou schůzi zahájil svolatel a pověřil řízením členské schůze pana Jaroslava Čermáka, bytem: Křížatecká 13,
Litvínov a konstatoval, že program členské schůze je v souladu s pozvánkou takto:

Viz pozvánka – viz příloha

Jednací řád:
O bodech 2 až 6 se hlasuje aklamací (zvednutí ruky), o bodu 7 tajnou volbou za pomoci hlasovacích lístků vhozených do
volební urny, s tím, že po dokončení hlasování bude volební urna za přítomnosti předsedajícího a 3 členů volební komise
zpřístupněna a budou veřejně ohlášeny výsledky. K hlasování jsou připraveny hlasovací lístky, na nichž jsou uvedeni
kandidáti do výboru a kandidáti do revizní komise s tím, že na tomto hlasovacím lístku bude označena volba člena
zakroužkováním kandidáta. Na hlasovacím lístku je třeba označit maximálně 3 hlasy v případě revizní komise a 7 hlasů
na hlasovacím lístku pro kandidáty do výboru. Hlasovací lístek s vyšším počtem hlasů bude neplatný. V případě nižšího
počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty, je hlasovací lístek platný a při sčítání se tento hlas započte pouze označeným
kandidátům. O zbylých bodech bude hlasováno aklamací.
Při hlasování má každý člen jeden hlas. Člen, který byl jiným členem zmocněn k účasti a hlasování na této schůzi, má
mimo svůj hlas i hlasy odpovídající počtu zastupovaných členů, kteří jej zmocnili.
Každý příchod a odchod z členské schůze musí být ohlášen.
Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu předsedajícího. Návrhy z pléna – z řad členů účastnících se členské schůze,
budou projednávány v pořadí, v jakém byly předneseny. Byl-li podán pozměňovací návrh, je hlasováno nejprve o
pozměňovacím návrhu a v případě přijetí změny, se následně hlasuje o původním návrhu ve znění změny.
Bod č. 2
pozměňovací návrh:
člen Jitka Riesová – nesouhlasím s tím, aby se volilo tajně
pro: 2
proti: 69
zdržel se: 1
pozměňovací návrh nebyl přijat
hlasování pro původní jednací řád
pro: 69
proti: 2
zdržel: 1
Závěr: konstatuji, že byl schválen řád, tak jak byl předložen náhradní členské schůzi
Bod č. 3
Volba předsedajícího:
Konstatuje se, že předsedající navrhuje, aby:
- předsedou náhradní členské schůze byl pan Jaroslav Čermák
- zapisovatelem paní Hörzenbergerová
- ověřovatelem zápisu paní Slapničková
- sčítací/volební komise pan Frühbaeuer Aleš, Milan Čapoun, Jana Nováková
Pozměňovací návrh: není
pro: 71
proti: 0
zdržel se: 1
Konstatuji: že byly zvoleny orgány náhradní členské schůze dle návrhu

Bod č. 4
Předseda náhradní členské schůze – zprávu má přenést paní Kohútová
Konstatuje se, že není nikdo, kdo byl schopen přednést zprávu – paní Kohútová není přítomna a přednesení tohoto
bodu je v její kompetenci.

Z pléna - paní Červinková navrhuje, aby předsedající zkusil zavolat paní Kohútové, zda se dostaví na tuto schůzi.
Telefonování se ujala paní Slapničková – rozhovor se synem paní Kohútové.
Konstatuje se, že paní Kohútovou včera hospitalizovali, na schůzi nepřijde. Bod č. 4 nemohl být projednán ani
schvalován.
Bod č.5
Hospodářská zpráva vypracovaná paní Vladimírou Kohútovouza rok 2014 a k 3.10.2015, byla zaslána paní Slapničkové emailem – po přečtení vyvolala značnou diskuzi – hospodářská zpráva byla předána členům k nahlédnutí a přečtení.
Hlasování - aby byla tato zpráva odsouhlasena

Pro: 0
Proti : 72
Zdržel se hlasování: 0
Konstatuji, že nebyla schválena práva o hospodaření za rok 2014 a 2015
Bod č. 6
Nebyly předloženy žádné návrhy na změnu normativů KCHB / vnitřních předpisů /
Bod č. 7
Pozměňovací návrh paní Riesové: narhuji, aby nejprve byly schváleny nové Stanovy klubu, a následně zvoleny orgány
klubu dle těchto stanov – za bod č. 7 zařadíme bod č.11 to je projednání nových Stanov.
Hlasování pro přesunutí bodů
Pro: 72
Proti :0
Zdržel se: 0
Konstatuji, že jako bod č. 7 této náhradní členské schůze bude zařazen bod č.11 a zbylé body se přečíslují.
Byly předneseny Stanovy, které jsou v příloze tohoto návrhu. Po diskuzi k jednotlivým bodům, byly Stanovy schváleny ve
znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu s tím, že tyto Stanovy jsou přijaty pro období od 3.10.2015 do 30.6.2016 s tím, že
nově zvolený výbor připraví úpravy stanov, které vzešly z dnešní diskuze a návrh stanov zašle do 31.1.2016 všem členům
klubu s tím, že jim poskytne lhůtu do 31.3.2016, aby uplatnili pozměňovací návrhy a připomínky a následně výbor svolá
nejpozději ke dni 15.6.2O16 členskou schůzi klubu a na program zařadí rozhodování o schválení Stanov, které by měly
být platné po 30.6.2016
Hlasování pro znění nových stanov
Pro: 72
Proti 0
Zdržel se: 0

K bodu 8 (9) probíhá sčítání volebních hlasů

Předsedou byl přednesen návrh / vrácení se k bodu č.5/na projednání výše členských příspěvků, platba za krycí
list, kontrolu vrhu, bonitaci s platností pro rok 2016. Členský příspěvek 500,- Kč, krycí list vystavený do 14
dnů 100,- Kč – z toho 50,- Kč klubu, kontrola vrhu 400,- Kč – z toho 200,- Kč klubu / 200,- Kč hlavní poradce
– z toho 100,- Kč pomocný poradce/, bonitace 400,- Kč – nečlen klubu vše dvojnásobně. Odměny členům
výboru – návrh – osvobození od členských poplatků a plateb na klubových výstavách, hlavní poradce – 50,- Kč
z krycího listu, 200, - Kč z kontroly vrhu - cestovné platí chovatel, pomocný poradce 100,- Kč – cestovné platí
chovatel.
Z pléna – navrhuji platnost do 30.6.2015
Čas 14.25 hod – odešlo 6 členů /66 členů/

Bylo hlasováno s tímto výsledkem:
Pro: 58
Proti:5
Zdržel se:3
Bod č.10
Navrhuji, aby bylo přijato usnesení, že členská chůze ukládá výboru, aby za klub podal trestní oznámení na
osoby odpovědné za vedení účetnictví a odpovědné za hospodaření klubu s tím, že zřejmě nebylo řádně vedeno
účetnictví, nebylo předloženo členské schůzi, nebyla předložena daňová přiznání a dosavadní předsedkyně
(Vladimíra Kohútová) není schopna prokázat způsob užití finančních prostředků – příjmů od členů Klubu a
jiných subjektů a měla je používat pouze ve prospěch Klubu, což je nyní zcela neprůkazné.
Bylo hlasováno s tímto výsledkem:
Pro: 66
Proti: 0
Zdržel se: 0

K bodu 9 – vyhlášení výsledků voleb
Ve 14.30 byly vyhlášeny výsledky voleb členů
Volba členů revizní komise
Celkem odevzdáno 72 hlasů při hlasování o členech revizní komise, z toho 2 hlasy neplatné
Zpráva sčítací komise:
- Lenka Červinková – 58 hlasů
- Ladislava Kalužová – 51 hlasů
- Magda Březinová – 49 hlasů
- Aleš Frühbauer – 20 hlasů - náhradník

Volba členů výboru:
Celkem odevzdáno 72 hlasů při hlasování o členech revizní komise, z toho 2 hlasy neplatné
Zpráva sčítací komise:
- Gudrun Štěpničková – 64 hlasů
- Jaroslav Čermák – 62 hlasů
- Mgr. Olga Dmejchalová – 61 hlasů
- Ivana Slapničková – 59 hlasů
- Ladislava Hörzenbergerová – 54 hlasů
- MUDr. Renata Chmelová – 49 hlasů
- Lenka Staňková – 48 hlasů
- Ing. Martina Němcová – 19 hlasů - náhradník

Čas 14.30 hod – odešel jeden člen klubu – počet členů je 65 – v současné době nebylo k průběhu schůze, voleb a
programu žádným z členů vzneseno námitek a připomínek

Závěr – předseda členské schůze poděkoval všem členům za účast na této náhradní členské schůzi a ukončil jednání
v 14.45 hod.

Přílohy:
1) pozvánka na členskou schůzi
2) zápis z členské schůze ze dne 29.8.2015
3) pozvánka na náhradní členskou schůzi
4) listina přítomných na náhradní členské schůzi.
5) Zpráva o hospodaření za rok 2014 a část roku 2015
6) Stanovy
7) Zápis o volbě
8) Výše příspěvků pro rok 2016
V Praze, dne 3.10.2015

_______________________
předseda členské schůze

_________________________
zapisovatel

