Výroční členská schůze ČPSK 14.2.2016
Navržený program:
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Volba komisí, kontrola přítomných členů
Návrhová komise: Ing. Šmakal, pí. Mojžíšková
Volební komise: p. Remeš, p. Korelus
Mandátová komise: p. Hučko, pí. Huderová, p. Duda, pí. Weinfurtová

3. Návrh na neposkutnutí smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro pí. Kocúrovou (CHS
Dama Krkonoše)
4. Schválení počtu členů výboru a revizní komise pro následující volební období (návrh 7+3)
5. Sestavení kandidátky (návrh výboru + doplnění z pléna)
Návrh výboru
Mgr. Jana Anderlová
Vladimíra Dvořáková
Zdeněk Hejzlar
Ing. Martin Hučko
Miriam Huderová
Tomáš Novák
Alena Poláková
Markéta Šmakalová
Ing. Jana Votrubová
Návrh revizní komise
Ing. Šárka Machová
Svatopluk Soucha
Simona Svatoňová
František Švec
Monika Vojáčková
6. Volby
7. Zpráva o činnosti klubu - (p. Kunt)
8. Zpráva ekonoma, rozpočet na rok 2016 (p. Marketa Šmakalová)
9. Zpráva revizní komise (p. František Švec)
10. Zprávy poradců chovu
11. Prezentace návrhu stanov
Přestávka
12.Udělení čestného členství, jubilea, poděkování
(Čestní členové: Ing. Luděk Polák, MVDr. Václav Líska, Milan Turek)

13.Diskuze
14.Seznámení s výsledkem voleb
15.Usnesení členské schůze (schválení jednotlivých zpráv, schválení změn směrnic, rozpočet
hospodaření na rok 2016)

Úvodní slovo přednesl předseda klubu Libor Kunt, který navrhl předsedajícího výroční volební členské
schůze, p. Libora Maška, jmenoval zapisovatelku VČS, pí. Vladimíru Dvořákovou.
Předsedající oznamuje, že se schůze bude řídit dle platných stanov klubu.
Pro dnešní schůzi nevzniklo dosud členství těm, kteří nepodali přihlášku řádně dle platných stanov.
Na dnešní schůzi nebudou brány v potaz plné moci k zastupování.

Ještě před zahájením schůze byly vzneseny námitky oproti předneseným oznámením – p. Hejzlar, pí.
Mojžíšková, p. Dvořák, p. Kostelník

Proběhlo rozdání hlasovacích lístků řádným členům ČPSK
Počet přítomných řádných členů ČPSK: 100

1. Předsedající zahájil volební výroční členskou schůzi, proběhlo hlasování o schválení programu
PRO: 63, PROTI: 35, ZDRŽEL SE: 2
Počet přítomných řádných členů ČPSK: 100
2. Volba do komisí
Navrhová komise: Ing. Šmakal, p. Navrátil, p. Šnobr
PRO: 67, PROTI: 21, ZDRŽEL SE: 9
Volební komise: p. Remeš, p. Korelus, pí. Nováková
PRO: 61, PROTI: 14, ZDRŽEL SE: 17
Mandátová komise: p.Hučko, pí. Huderová, p. Duda, pí. Weinfurtová
PRO: 63, PROTI: 13, ZDRŽEL SE: 17

11:10 Dorazil další řádný člen, počet přítomných řádných členů ČPSK: 101

3. Hlasování o návrhu na neposkutnutí smlouvy o poskytování chovatelského servisu pro pí.
Kocúrovou (chovatelská stanice DAMA Krkonoše)
PRO: 71, PROTI: 13, ZDRŽEL SE: 13

4. Hlasování o počtu členů výboru a revizní komise pro následující volební období
návrh 7 členů výboru
PRO: 66, PROTI: 2,ZDRŽEL SE: 27
návrh 3 členi kontrolní a revizní komise
PRO: 65, PROTI: 6, ZDRŽEL SE: 24
5. Návrh výboru – dle zaslané pozvánky na volební VČS
Návrh výboru
Mgr. Jana Anderlová
Vladimíra Dvořáková

Zdeněk Hejzlar
Ing. Martin Hučko
Miriam Huderová
Tomáš Novák
Alena Poláková
Markéta Šmakalová
Ing. Jana Votrubová
Návrh revizní komise
Ing. Šárka Machová
Svatopluk Soucha
Simona Svatoňová
František Švec
Monika Vojáčková
Odstoupení od kandidatury – pí. Šmakalová, p. Hejzlar, pí. Huderová,
p. Soucha – nepřítomen, pí. Vojáčková - nepřítomna

Doplnění kandidátky výboru klubu o přítomné členy - Jiří Drábek, Hannah Melcerová
Předseda volební komise oznámil konečný přehled kandidátů:
Kandidáti do výboru
1 Anderlová Jana Mgr.
2 Drábek Jiří
3 Dvořáková Vladimíra
4 Hučko Martin Ing.
5 Melcerová Hannah
6 Novák Tomáš
7 Poláková Alena
8 Votrubová Jana Ing.
Kandidáti do kontrolní a revizní komise
1 Machová Šárka Ing.
2 Svatoňová Simona
3 Švec František
6. Volby
7. Zpráva předsedy klubu – Libora Kunta
8. Zpráva ekonoma za rok 2015, Návrh rozpočtu na rok 2016 – pí. Šmakalová
-

návrh zjistit podmínky pojištění peněz na BÚ, od 1.1.2016 již není toto pojištění
automatické

-

doplnění rozpočtu – náklady na činnost klubu přímo souvisejícím s 80. výročí ČPSK ve
výši 80.000Kč. Pokud se podaří sehnat sponzorské dary, může být tato částka těchto
nákladů navýšena o výši těchto sponzorských darů.

Schválení představeného a členskou schůzí upraveného rozpočtu
PRO: 68, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 15
9. Zpráva revizní komise – p. Švec
10. Zprávy poradců chovu
Pí. Nosková, poradce chovu Gordonsetrů
Pí. Svatoňová, poradce chovu Pointrů
Pí. Svatoňová, poradce chovu Anglických setrů
Pí. Ing. Drábová, poradce chovu Irských červenobílých setrů
P. Houda, poradce chovu Irských setrů
11. Prezentace návrhu stanov – komise oznámila, že veškeré informace byly rozeslány všem
členům před členskou schůzí.
12.Udělení čestného členství, jubilea, poděkování
Návrh čestného členství: Ing. Luděk Polák, MVDr. Václav Líska, Milan Turek
PRO: 72, PROTI: O, ZDRŽEL SE: 6
Odměny za úspěchy našich členů:

p. Rathouský
Pí. Ing. Votrubová, pí. Dvořáková, pí. Varhánková

13. Diskuze
- Příspěvek Libor Mašek - Návrh hlasování o změně stávajících stanov. Tj. Změna názvu
na „z.s.“, změna sídla „Praha“
- Příspěvek MVDr. Dvořák – diskuze ohledně předneseného návrhu stanov. Proč jsou pro
výbor nevyhovující ?
- Pí. Nováková – je třeba předložit nový návrh stanov do konce roku 2016.
- P. Falada – příspěvek ke stanovám – nabádá k přečtení a odsouhlasení článků stanov.
- Pí.
– považuje toto jednání jako znevažování komise pro stanovy.
- Pí. Anderlová – oznamuje, že její připomínky zaslané komisi, nelze považovat, jako
druhý návrh stanov
- P. Kostelník – ospravedlňuje komisi z neúčasti na schůzi výboru pro účast na
Mezinárodní výstavě v ČB
- Pí. Nováková – navrhuje odsouhlasení jednotlivých bodů stanov na této schůzi.
- Pí. Svatoňová – upřednostňuje vypracování co nejjednodušších stanov
- P. Kostelník – nesouhlas s pí. Svatoňovou, navrhované stanovy jsou podrobnější
z důvodu, že některé věci OZ neřeší.
- P. Šmakal – navržené stanovy neřeší vznik členství, o stanovách nelze hlasovat
vzhledem ke stanovám ČPSK – není v programu
- P. Houda – dotaz proč nebylo v pozvánce uvedeno jako bod programu hlasování o
stanovách ? Na programu byla pouze prezentace, ne diskuze
- P. Dvořák - Proč nebyli přijati nově přihlášení členové ?
Diskuze členů ohledně platnosti nově přihlášených členů.
Pí. Rokůsková – příspěvek ohledně činnosti klubu –
P. Houda – proč nebyly přihlášky přijaty, když byla zaslána členská čísla ?
P. Šmakal – oznamuje, proč nebyly akceptovány plné moci – bylo konzultováno
s právníkem, mnoho přihlášek bylo zasláno z jedné e-mailové adresy, zaplaceno na
jedné poště.
p. Houda – zmiňuje, že tato plná moc byla zaslaná klubem.

Pí. Varhánková – navrhuje, aby bylo zapracováno do nových stanov, nemožnost
zastupování při hlasování, volbě
Pí. Tichá – příspěvek ohledně hlasování, navrhuje konání členských schůzí i jiném místě,
ne stále v Praze.
Pí. Šmakalová – odpověď na dotaz pana Houdy – čísla byla zasílána jejím pochybením,
přesto, že přihlášky byly podané.
P. Líska – příspěvek ohledně plných mocí – měly by být řádně uznány.
p. Remeš – zmiňuje rivalitu mezi dvěma skupinami v rámci klubu
p. Dvořák – příspěvek ohledně udělování souhlasu k zadávání titulů CACT na jiných
zkouškách – Mem. J. Luxe, pořádající KBO
pí. Tichá – zkoušky lovecky upotřebitelných psů, zadávání titulů
Návrh na nahrávání členské schůze, což by mělo sloužit k nezpochybnitelnosti tohoto
jednání a správnému a podrobnému zápisu z této schůze.
Odměňování gratulantů: pí. Fialová, p. Hejda, p. Píbl
p. Falada – žádá o zlepšení internetových stránek i za cenu zvýšení členských příspěvků
pí. Anderlová – žádá přítomné členy o spolupráci na přípravě Klubové výstavy
p. Dvořák – navrhuje na tvorbu internetových stránek někoho najmout
pí. Rokůsková – žádá o doplnění irského červenobílého setra do loga klubu
Výsledek voleb – přednesl předseda volební komise
Celkem platných volebních lístků 96, neplatných 7, platných 89
Výbor klubu
pí. Dvořáková 61
p. Novák
60
p. Hučko
57
pí. Votrubová 56
pí. Poláková 55
pí. Anderlová 53
p. Drábek
50
p. Melcerová 42
Kontrolní komise
Pí. Svatoňová 77
p. Švec
69
pí. Machová 65
Hlasováno o usnesení
PRO: 59, PROTI: 19, ZDRŽEL SE: 5
Závěry VČS - za návrhovou komisi přednesl Ing. Šmakal
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Novák, Ing. Votrubová

