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ZÁPIS
z členské schůze Kynologického klubu Zetor Brno konané 10. února 2017
v klubovně kynologického areálu KK Zetor Brno

Zasedání členské schůze svolala předsedkyně a statutární orgán KK Zetor Dana
Lišková písemnou pozvánkou zaslanou členům KK Zetor elektronickou poštou dne 25.
1 2017
Program schůze:
1) zahájení a ověření usnášeníschopnosti členské schůze - (Dana Lišková)
Kmenový počet členů KK Zetor: 66 Přítomno členů: 39..Členská schůze: je usnášeníschopná

2) volba předsedy zasedání (předseda zasedání Lenka Kotisová )
Hlasováni: pro: 39

proti:

0 zdržel/a se hlasování: 0

3) zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2016
- zpráva o činnosti a hospodaření (přečetla Dana Lišková)
- zpráva pokladní (přečetla Eva Kamarádová)
Schválena členskou schůzí: Hlasováni: pro: 39 proti:
0
zdržel/a se hlasování: 0
4) byly darovány tři dárkové poukazy (Štirská, Bartek, Šiková)
5) členka Libuše Fojtová byla navržena čestnou členkou
Hlasováni: pro:

39 proti:

0 zdržel/a se hlasování:0

6) výcviková zpráva za rok 2016 a výcvikový plán na rok 2017(přečetla Soňa
Šabacká): plán na rok 2017 bude vyvěšen na webu klubu
7)výstavní zpráva (Radovan Liška)
8) plán činností pro r. 2017 (Radovan Liška)
Hlasováni: pro:

39 proti:

0 zdržel/a se hlasování:0

9) návrh rozpočtu na rok 2017 (Eva Kamarádová)
Hlasováni: pro: 34
proti:
2 zdržel/a se hlasování:3
Podán návrh na zvýšení rozpočtu:pro:4…….proti: 1…. zdržel/a se hlasování:34

10) volba členů do rady klubu na období 4 let
Navržení kandidáti:
počet hlasů:
D. Lišková
34
R. Liška
37
L. Kotisová
33
E.Ondrušová
35
E. Kamarádová
36
V. Kolmanová
21
Kolman…………………………………………………………… 19
I. Štírská
11
A. Perničková……………………………………………………33
S. Šabacká……………...……………………………………….16
Zvoleni: Lišková, Liška, Kotisová, Ondrušová, Kamarádová, Kolmanová, Perničková
11) diskuse:
a) návrh zřízení revizní komise: (na popud P.Joba byla oficiálně zvolena revizní
komise bez změny stanov KK ZETOR)
pro: 24…proti: 0…zdržel se:15
Navržení členové:
P. Job
J.Sapák
L. Fojtová
M. Hubáček

počet hlasů:
12
32
36
39

Zvoleni: Sapák, Fojtová, Hubáček (P. Job odmítl nabízenou funkci kontrolora od
M.Hubáčka).
Práva a povinnosti revizní komise:
Do působnosti kontrolní komise patří:
* kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, platných stanov
spolku a usnesení členské schůze;
* přezkoumávat zprávu o hospodaření spolku, zprávu o stavu majetku a zprávu o
činnosti spolku;
* seznamovat členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti - předkládat
členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy.

b) navržení snížení brigádnických hodin pouze na 10 hodin na akcích, ostatní
financovat

Hlasováni: pro:

8 proti:

20 zdržel/a se hlasování: 11

c) navržení zrušení brigádnické povinnosti pro starší 65 let.
Hlasováni: pro:

39 proti:

0 zdržel/a se hlasování 0

d) přerozdělení hospodářského výsledku: členská schůze navrhuje – převést na účet
nerozděleného zisku.
Hlasováni: pro:

39 proti:

0 zdržel/a se hlasování 0

e) rezervační systém: členové dostanou emailem avízo, kdy bude otevřený
rezervační systém haly
f) schválena koupě a oprava překážek pro všestranný výcvik psů
f) návrh na setkání příští členské schůze: 19.00hod.
g) brigádnické hodiny: členové mají povinnost prokázat odpracované brigádnické
hodiny, neodpracované hodiny zaplatit na účet KK Zetor
8) usnesení a závěr
- Členské schůzi byl přednesen ke schválení návrh usnesení z členské schůze.
- Na závěr řídící členské schůze poděkoval všem za účast.
Zapsala: Ing.Mgr. Alexandra Perničková
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USNESENÍ
z členské schůze KK Zetor Brno konané 10.února 2017
Členská schůze
SCHVALUJE

1. zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2016
2. plán činností pro r. 2017
3. návrh rozpočtu na rok 2017
4. volba členů do rady klubu na období 4 let
5. volbu revizní komise
5 diskuse:

Členská schůze
UKLÁDÁ
Vyhotovit a zveřejnit zápis a usnesení z členské schůze do 30 dnů.

Usnesení schváleno:

pro: 39

Účast: Kmenový počet členů KK Zetor:

proti: 0

zdržel se: 0

Q 66

usnášeníschopnost čl. schůze: ano
Přítomno členů KK Zetor: 39
Usnesení schváleno počtem hlasů:39
V Brně dne: 10.února 2017
Zapsala: Ing. Mgr. Alexandra Perničková
Schvaluje: Předseda-Statutární orgán Dana Lišková, Zikova 4, Brno

