Výborová schůze 14.2.2016
Přítomni: Libor Kunt, Mgr. Jana Anderlová, Vladimíra Dvořáková, Miriam Huderová, František Švec,
Libor Mašek, Josef Korelus, Ing. Ladislav Šmakal, Ing. Luděk Polák, Ing. Jana Votrubová, pí.
Šmakalová
Omluveni: Ing. Marta Kubešová
Program:
Oznámení o odvolání ekonoma
Výroční členská schůze
____________________________________
Předseda ČPSK seznámil členy výboru s tím, že s okamžitou platností byla odvolána s funkce
ekonoma pí. Šmakalová z důvodu pochybení při přihlašování nových členů.
V souvislosti s bodem 1) se Výbor a revizní komise shodli na tom, že pro dnešní schůzi nevzniklo
dosud členství těm, kteří nepodali přihlášku řádně dle platných stanov. Tito účastníci schůze budou v
prezenční listině označeni a nebudou jim vydány hlasovací lístky.
Výbor klubu se shodl na tom, že se schůze bude řídit dle platných stanov klubu.
Výbor klubu po předešlé právní konzultaci konstatoval, že na Členské schůzi nemohou být brány
v potaz plné moci k zastupování, přestože byly rozeslány v pozvánce na VČS.
Výbor odsouhlasil návrh předsedajícího členské schůze a zapisovatelku.
Předsedající – Libor Mašek, zapisovatelka – Vladimíra Dvořáková
KRK rozporovala přihlášky došlé v roce 2016. V termínu 14 dnů před volební výroční členskou schůzí
přišlo přes 70 přihlášek, kdy mnohé přihlášky byly vyplněny jednou osobou, platby za přihlášky osob
z různých míst ČR byly zasílány hromadně z jedné poštovní pobočky a měly podací čísla
bezprostředně na sebe navazující. Na přihláškách také byly uvedeny účelově založené kontaktní
emaily nebo přihlášky neobsahovaly žádné kontaktní údaje.
Zapsala V. Dvořáková
Ověřovatel zápisu Fr. Švec, L. Mašek

Výborová schůze 14.2.2016
Výbor klubu zvolil předsedu:
Předseda - Martin Hučko, martinhucko@seznam.cz
Další funkce:
Jednatel - pí. Anderlová
Ekonom – pí. Dvořáková
Matrikář – pí. Votrubová
Výcvikář – p. Novák tel. 785003988, 1tomnovak@seznam.cz
Člen – pí. Poláková tel. 606252171, alenka.polakova@centrum.cz
Člen – Jiří Drábek tel. 775672076, zmesinskehajovny@seznam.cz
Členové Kontrolní komise si zvolili za svého předsedu p. Švece.
Další body jednání:
1) Na základě usnesení Členské schůze bude odeslán dopis nepřijatým členům s žádostí o
doplnění přihlášek a s vysvětlením, proč nebyly přijaty.
2) Změna správce internetových stránek – pí. Poláková
3) Všichni členové výboru a kontrolní komise obdrží formulář souhlasu s funkcí (od
Mgr.Anderlové), který je třeba opatřit ověřeným podpisem pro potřeby zápisu do registru na
Krajský soud.
4) P. Hučko převzal razítko předsedy klubu ČPSK
5) Mgr. Anderlová zajistí půlroční prodloužení zasílání pošty ze sídla ČPSK na adresu jednatelky.
6) Výbor klubu bude na všechny výborové schůze zvát všechny členy Kontrolní komise.
7) Předseda revizní komise připraví podklady na příští jednání výboru ohledně vyjádření k
nepřijetí nových členů a neakceptace plných mocí.
8) Předaný protest proti VČS po schválení Usnesení VČS
9) Nutnost zadání revize stanov ČPSK

Termín příští výborové schůze 24.2.2016 v 17hod.
Zapsala V. Dvořáková
Ověřovatel zápisu M. Hučko, Fr. Švec

