Zápis z výroční členské schůze
základní organizace Českého svazu chovatelů – ZO ušlechtilé kočky Praha 2
konané dne 18.5.2015 od 18:00 v salonku hotelu Olšanka, Praha 3, Olšanské náměstí
Program výroční členské schůze
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení, prezence
Vyhodnocení usnášeníschopnosti členské schůze
Schválení programu, volba předsedy schůze, volba zapisovatele
Volba volební komise a skrutátorů
Zpráva o činnosti za rok 2014
Informace a zhodnocení výstavy, pořádané naší ZO v březnu 2015
Zpráva revizní komise (hospodaření, majetek)
Pokladní zpráva
Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva od 1. ledna 2014 v souvislosti s účinností
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
10) Informace o návrhu nových stanov Českého svazu chovatelů
11) Rekapitulace výsledku voleb do výboru ZO a revizní komise ZO (nově kontrolní komise) ze dne
16.1.2013
12) Volba třetího člena kontrolní komise
13) Rozhodnutí o změně názvu a sídla ZO (dle nových stanov ČSCH, Specializovaná organizace)
14) Diskuze, různé
15) Vydávání členských známek na rok 2015
16) Závěr

1) Předsedkyně ZO MUDr. Perčynská Říhová přivítala přítomné členy ZO a v 18.15 hod. zahájila
výroční členskou schůzi.
2) Po provedení prezence byla vyhodnocena usnášeníschopnost schůze.
Celkový počet členů ZO ke dni 18.5.2015
z toho mladých chovatelů (dále „MCH“):
čestných členů:
členů s právem volit a být volen
Nadpoloviční většina členů ZO s právem volit a být volen

83
2
5
76
39

Počet přítomných členů na výroční členské schůzi:
33
členů s volebním právem
1
mladý chovatel (MCH)
8
členů, kteří se nemohli dostavit, zaslalo plnou moc (dále jen „PM“) k zastoupení při výkonu
členských práv v průběhu členské schůze ČSCH, ZO – ušlechtilé kočky Praha 2, dne 18.5.2015.
33
členů volebním právem je přítomno.
8 PM členů s volebním právem
39
členů s volebním právem je požadováno pro usnášeníschopnost
Členská schůze je usnášeníschopná s počtem 41 členů s volebním právem.
21

členů tvoří nadpoloviční většinu z přítomných členů ZO

3) Schválení programu
Pro
41
Proti
0
Zdržel se hlasování
0
Program výroční členské schůze byl v navrženém znění schválen.

Pozn.: Bylo navrženo a odsouhlaseno jiné pořadí bodů programu, než bylo uvedeno v pozvánce na
výroční členskou schůzi (body programu jsou obsahově stejné).
Volba předsedajícího členské schůze ZO
Bylo navrženo, aby schůzi předsedala předsedkyně ZO MUDr. Marie Perčynská Říhová
Pro
41
Proti
0
Zdržel se hlasování 0
MUDr. Marie Perčynská Říhová byla zvolena předsedající schůze.
Volba zapisovatele
Bylo navrženo, aby zapisovatelkou byla Ing. Jarmila Kaněrová
Pro
41
Proti
0
Zdržel se hlasování 0.
Ing. Jarmila Kaněrová byla zvolena zapisovatelkou schůze.
V 18:30 se dostavil další člen ZO, počet členů s volebním právem se zvýšil na 34 + 8 PM.
4) Volba volební komise
Do volební komise byli navrženi: p. Mucha, pí. Thuriová, pí. Zachrdlová
Pro
42
Proti
0
Zdržel se hlasování
0
Volba skrutátorů – navrženi pí. Janošková, p. Kliment
Pro
42
Proti
0
Zdržel se hlasování
0
K volbě za 3. člena kontrolní (revizní) komise byl navržen Ing. Matouš Filipi.
Návrh na hlasování, zda se bude volit aklamací nebo tajnou volbou.
Hlasování o volbě aklamací:
Pro
42
Proti
0
Zdržel se hlasování
0
Bylo rozhodnuto o volbě aklamací, o tajné volbě tedy již nebylo hlasováno.
5) MUDr. Perčynská Říhová informovala členy o činnosti ZO za rok 2014.
6) MUDr. Perčynská Říhová informovala členy o výstavě pořádané ZO v 03/2015.
7) Pí. Kittrichová přednesla zprávu o činnosti revizní komise ZO za rok 2014. Kontrolní komise
neshledala při své činnosti žádné závady, kritizuje pozdní platby příspěvků některými členy ZO, řešit
problematiku v souladu se Stanovami ČSCH.
8) Pokladní organizace pí. Krejčí přednesla pokladní zprávu – informovala přítomné o stavu účtu a
pokladny a o finančním výsledku výstavy pořádané v 03/2015.
9) P. Kaněra informoval o změnách sdružovacího práva od 1.1.2014, souvisejících s účinností zákona
č. 89/2012 Sb. – nového občanského zákoníku a o metodice zaslané základním organizacím

sekretariátem ČSCH. Občanská sdružení se ze zákona stávají spolky (Český svaz chovatelů),
základní a specializované organizace ČSCH se stávají pobočnými spolky spolku hlavního.
Z důvodu těchto změn je třeba změnit/upřesnit název organizace (viz další body programu). Do
spolkového rejstříku se nově zapisují členové statutárního orgánu (výboru) a kontrolní komise.
Zároveň bude změněno zapsané sídlo organizace – souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla
organizace se musí doložit spolkovému rejstříku.
10) P. Kaněra informoval o návrhu nových stanov Českého svazu chovatelů.
Návrh byl rozeslán sekretariátem ČSCH v 12/2014 všem odbornostem ČSCH a měl být rozeslán
všem ZO a speciálním organizacím k připomínkám – ZO/SO měly případné připomínky doručit
ČSCH do 30.4.2015. Ze strany ÚOK SCHK nebyl návrh rozeslán na ZO řízené SCHK, naše ZO
vyslovila s tímto návrhem stanov nesouhlas – jednak z důvodu nedostatku času na důkladné se
seznámení s návrhem, jednak z důvodu formálních a věcných nedostatků návrhu.
11) Rekapitulace výsledku posledních voleb do výboru ZO a revizní komise ZO ze dne 16.1.2013.
Do výboru ZO byli dne 16.1.2013 zvoleni:
pí. Balcar - rezignovala dne 18.5.2015
Ing. Filipi - rezignoval dne 18.5.2015
pí. Janků
p. Kaněra
Ing. Kaněrová - rezignovala dne 8.4.2015
p. Krejčí – rezignoval dne 18.5.2015
pí. Nováková (nyní provdaná Krejčí) - pokladní
Ing. Rotbauerová – jednatelka ZO
MUDr. Říhová (nyní provdaná Perčynská) – předsedkyně ZO
Stávající složení výboru specializované organizace:
MUDr. Perčynská Říhová – předsedkyně ZO
Ing. Rotbauerová – jednatelka ZO
pí. Krejčí – pokladní
p. Kaněra – člen výboru
pí. Janků – členka výboru
Do spolkového rejstříku tedy bude jako statutární orgán specializované organizace zapsán
pětičlenný výbor v uvedeném složení.
Do revizní komise (nově kontrolní komise) byli dne 16.1.2013 zvoleni:
pí. Kittrichová
pí. Šílová
Vzhledem k tomu, že dle platné zákonné úpravy musí být revizní – nyní kontrolní komise minimálně
tříčlenná, je nutno zvolit třetího člena komise – viz další bod programu.
V 19:20 se dostavil další člen ZO, počet členů s volebním právem se zvýšil 35 + 8 PM
Proběhlo opětovné konstatování usnášeníschopnosti schůze
Členská schůze je usnášeníschopná s počtem 43 členů.
22 členů tvoří nadpoloviční většinu z přítomných členů ZO
12) Volba třetího člena kontrolní komise.
Jako 3. člen kontrolní komise byl navržen Ing. Matouš Filipi.
Ing. Filipi se představil přítomným členům.

(Již v bodu programu č. 4 bylo rozhodnuto o volbě aklamací)
Výsledek hlasování:
Pro 34 + 8 PM, tedy
Proti
Zdržel se hlasování

42
0
1

Jako 3. člen kontrolní komise byl zvolen Ing. Matouš Filipi.

Do spolkového rejstříku tedy bude zapsána tříčlenná kontrolní komise specializované organizace ve
složení:
pí. Kitrichová
pí. Šílová
Ing. Filipi
s tím, že tito členové kontrolní komise ještě před podáním návrhu na zápis do spolkového rejstříku
mezi sebou zvolí předsedu kontrolní komise. Toto proběhlo v přestávce po projednání tohoto
programového bodu. Předsedou kontrolní komise ZO byl členy kontrolní komise ZO zvolen a funkci
přijal Ing. Matouš Filipi.
13) Rozhodnutí o změně názvu a sídla ZO
Přítomným členům ZO byly při prezenci rozdány hlasovací lístky s uvedenými 4 variantami nového
názvu ZO – název vybírají tedy pouze přítomní členové vč. MCH (celkem 36). Odevzdáno bylo 36
platných hlasovacích lístků s návrhem nového názvu ZO.
Nejvyšší počet hlasů obdržela varianta č. 3 – celkem 14 hlasů.
Nový název ZO bude ve znění:
Český svaz chovatelů, specializovaná organizace, ušlechtilé kočky - 1.OK Praha
Tento název bude předložen sekretariátu ČSCH k zapsání do Spolkového rejstříku.
Dále předsedkyně schůze informovala přítomné, že dojde ke změně adresy sídla organizace. Do
spolkového rejstříku bude zapsáno sídlo:
Na Dělostřílnách 11, Praha 6.
14) Diskuze, různé – přítomní byli vyzváni k podání návrhů na program další členské schůze.
15) Vydávání členských známek na rok 2015 – jednatelka Ing. Rotbauerová
16) Závěr – schůze ZO byla oficiálně ukončena v 20.05 hod.

V Praze dne 19.5.2015

Zapsala: Ing. Jarmila Kaněrová

Souhlasí: MUDr. Perčynská Říhová – předsedkyně ZO

Tento zápis je vyhotoven ve třech stejnopisech.

