Zápis výroční členské schůze Shih – tzu klubu Evropa

Datum konání :

17.10.2015

Místo konání :

Komunitní centrum , Paskov

Čas konání :

od 14:45 do 15:30 hodin

Přítomni :

24 členů viz prezenční listina

Program :

viz. pozvánka na výroční členskou schůzi

1/ Schválení programu schůze
Hlasování : PRO 24

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

2/ Volba návrhové komise :


Návrh: Nikola Žišková, Michaela Sittová

Hlasování : PRO 24

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

3/ Volba volební a mandátové komise :


Návrh: Lucie Kubová, Jaroslav Novák, Veronika Drahníková

Hlasování : PRO 24

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

4/ Členská schůze byla vyzvána k sestavení kandidátky na nový výbor Klubu.


Návrh z pléna : Žaneta Žišková, Jitka Šedinová, Olga Michlová, Eva Balážová, Pavla
Sněhotová, Iva Fremrová, Jaroslav Pavlík

Byla realizována tajná volba výboru Klubu.
Mandátová komise sečetla navržené hlasy s výsledkem :
23 lístků platných , 1 neplatný
Žaneta Žišková

14 hlasů

zvolena

Olga Michlová

12 hlasů

zvolena

Ing. Eva Balážová

10 hlasů

zvolena

Iva Fremrová

9 hlasů

Pavla Sněhotová

9 hlasů

Bc. Jitka Šedinová

9 hlasů

5/ Paní Kubová byla vyzvána paní Fejkusovou a předsedkyní klubu, aby zastavila nahrávání
videozáznamu schůze, který byl pořizován bez vědomí a souhlasu přítomných členů.
6/ Paní Michlová oznámila svoje odstoupení z nově zvoleného výboru.
Vzhledem ke stejnému počtu hlasů u všech náhradníků, obdrželi přítomni členové nové
volební lístky a proběhla tajná volby náhradníka.
Mandátová komise sečetla navržené hlasy s výsledkem :
Iva Fremrová

11 hlasů

zvolena

Pavla Sněhotová

7 hlasů

náhradník

Bc. Jitka Šedinová

6 hlasů

náhradník

7/ Vystoupila paní Kubová s tím, že nesouhlasí, aby členem výboru byl člen, se kterým bylo
vedeno kárné řízení. Měla na mysli paní Evu Balážovou ( případ bude popsán ve zprávě z jednání
Kárné komise). Zprávu z jednání komise doručí výboru bývalá předsedkyně KK pí. Pavla
Sněhotová.
Paní Balážová dostala prostor ke svému vyjádření k tomuto kárnému řízení a obeznámila
všechny zúčastněné členy o tom jak celá situace vznikla. Na svoji obhajobu uvedla, že vzniklého
přestupku velmi lituje a když už došlo k nechtěnému krytí, chtěla se hlavně vyhnout tomu, co jí
poradila HPCH Olga Michlová, a to, aby vrh z nechtěného krytí udělala načerno.
8/ Proběhla schůzka nového výboru, na které bylo sestaveno složení :
Žaneta Žišková

předsedkyně

Eva Balážová

výstavní a bonitační referent

Iva Fremrová

hlavní poradce chovu

Během schůzky nového výboru odešli ze schůze paní Urbánková a pan Urbánek.
9/ Paní Šedinová navrhla volbu Kárné komise. Přestože kárnou komisi sestavuje výbor klubu, bylo
paní Šedinové vyhověno. Paní Sněhotová oznámila svoji rezignaci na funkci předsedkyně KK.
Novým předsedou KK byl jmenován pan Jaroslav Novák. Vzhledem k tomu, že pan Urbánek před
tímto bodem výroční členskou schůzi opustil, byl po schůzi předsedkyní klubu telefonicky
kontaktován a své setrvání ve funkci člena KK potvrdil. Druhým členem KK byla jmenována paní
Michaela Janáková.
Nové složení Kárné komise :

Jaroslav Novák

předseda

Jaroslav Urbánek

člen

Michaela Janáková člen

10/ Diskuse:
Paní Kubová se dotázala, kdo vybírá rozhodčí na klubové výstavy. Předsedkyně
odpověděla, že rozhodčí na výstavy si navrhují členové na členských schůzích sami, stejně
jako na poslední členské schůzi (pí. Kubová byla přítomna) a o návrzích hlasuje členská
základna. Aby nedocházelo ke střetu zájmů a ke spekulacím ovlivnění rozhodčích, oslovuje
je a jedná s nimi před výstavou pouze předsedkyně klubu, protože jako jediná z výboru
aktivně nevystavuje.
11/ Členka návrhové komise Nikola Žišková přečetla návrh usnesení členské schůze
Hlasování : PRO 22

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Předsedkyně Klubu ukončila členskou schůzi v 15:30 hodin.

Zapsala: Žaneta Žišková

.

