Zápis z členské schůze

pobočného spolku ČKS
ZKO Praha 4-Braník reg.č.271, IČ: 629 34 490,
se sídlem Za mlýnem 214/1, Braník, 147 00 Praha 4
Den konání:
Místo konání:
Hodina konání:

28. listopadu 2017
klubovna ZKO, Za mlýnem 214/1, Braník, 147 00 Praha 4
zahájení v 19.30 hodin

Členské schůze se zúčastnilo celkem 23 členů ZKO Braník z celkových 69 členů k 22.11.2017
platících a jeden host. Presenční listina přítomných členů na členské schůzi je přílohou zápisu č. 1.
Schůzi zahájil a přivítal přítomné členy předseda spolku pan Ing. Bohuslav Coufal, který členskou
schůzi řádně svolal. Dále pan B. Coufal sdělil, že členská schůze není usnášeníschopná a členskou
schůzi ukončil, s tím, že po 30 minutách se uskuteční náhradní členská schůze.
Předseda spolku B. Coufal po 30 minutách od ukončení svolané členské schůze, zahájil náhradní
členskou schůzi, která je usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných. Během 30 minutovém
limitu schůzi opustili 3 členi ( Nováková Miroslava, Hrubešová Broňa, Hrdinová Hana ). Náhradní
členské schůze se zúčastnilo celkem 20 členů ZKO Braník z celkových 69 členů k 22.11.2017
platících a jeden host.
Předseda pobočného spolku ZKO Braník Ing. Coufal Bohuslav seznámil přítomné s programem
členské schůze a navrhl pravidla pro jednání:
a)
e)
t)

mimořádná schůze je usnášení schopná, jelikož je přítomno všech 20 členů a jeden host
každý člen pob. spolku má jeden hlas
pokud nadpoloviční většina přítomných bude hlasovat pro přijetí navrženého usnesení, bude
takové usneseni členskou schůzí přijato.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:
1. Zahájení - prezentace,
- kontrola usnášeníschopnosti
- schválení programu členské schůze
- volba orgánů členské schůze
2. Zpráva o činnosti v roce 2017
3. Zpráva o hospodaření pob. spolku 2016 a 2017
4. Zpráva revizní komise
5. Změna ve výboru a RK ZKO Braník, odvolání a zvolení nových členů
6. Schválení Organizačního vnitřního řádu ZKO Braník
7. Schválení Provozního řádu cvičiště ZKO Braník
8. Diskuze
9. Závěr
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Předseda pob. spolku Ing. Coufal Bohuslav navrhl, aby byl na této schůzí zvolen za předsedajícího
členské schůze a současně navrhl, aby zvolila orgány schůze. O předneseném návrhu nechal hlasovat.
Hlasování:
Pro přijetí návrhu bylo 20 hlasů
Nikdo nebyl proti
Nikdo se hlasování nezdržel
Usneseni mimořádné schůze:
Mimořádná schůze rozhodla všemi hlasy přítomných o tom, že:
Řídícím členské schůze byl jednohlasně zvolen předseda pob. spolku Ing. Coufal Bohuslav
Volební komise byla jednohlasně zvolena ve složení: předseda Zemánek S. , členové Zelená M,
Bernáth S.,
Sčitatelkou hlasů byla jednohlasně zvolena Bernáth S.
Ověřovatelem zápisu čl. schůze byla jednohlasně zvolena Herdegenová P.
Hlavní výcvikář pan Pavel Forman přednesl přítomným členům zprávu o činnosti spolku v roce 2017
a plánovaných akcích v roce 2018..
Předseda pob. spolku Ing. Coufal Bohuslav navrhl, aby bylo o zprávě hlasováno, s tím kdo z členů
s touto zprávou souhlasí:
Hlasování:
Pro přijetí návrhu bylo 20 hlasů
Nikdo nebyl proti
Nikdo se hlasování nezdržel
Usneseni mimořádné schůze:
Mimořádná schůze schválila všemi hlasy přítomných Zprávu o činnosti pob. spolku ZKO
Braník v roce 2017.
Pokladní pí. Renata Labíková přednesla přítomným členům zprávu o hospodaření spolku v roce 2016
a 2017. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2016 a 2017 je přílohou zápisu č. 3 a č. 4. A dále přítomné
seznámila s plánem pro rok 2018. Plán hospodaření je přílohou zápisu č.5
Předseda pob. spolku Ing. Coufal Bohuslav navrhl, aby bylo o zprávě hlasováno, s tím kdo z členů
s touto zprávou souhlasí:
Hlasování:
Pro přijetí návrhu bylo 20 hlasů
Nikdo nebyl proti
Nikdo se hlasování nezdržel
Usneseni mimořádné schůze:
Mimořádná schůze schválila všemi hlasy přítomných Zprávu o hospodaření spolku v roce 2016
a 2017 a zprávu s plánem pro rok 2018. Právy tvoří přílohy zápisu č. 3, 4, 5.
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Paní Pavla Herdegenová přednesla přítomným členům zprávu revizní komise o kontrole hospodaření
pob. spolku ZKO Braník za rok 2017.
Předseda pob. spolku Ing. Coufal Bohuslav navrhl, aby bylo o zprávě hlasováno, s tím kdo z členů
s touto zprávou souhlasí:
Hlasování:
Pro přijetí návrhu bylo 20 hlasů
Nikdo nebyl proti
Nikdo se hlasování nezdržel
Usneseni mimořádné schůze:
Mimořádná schůze schválila všemi hlasy přítomných Zprávu o kontrole hospodaření pob.
spolku ZKO Braník ke dni 21.11.2017. Zprávy tvoří přílohy zápisu č. 6.
Předsedající schůze navrhl, aby mimořádná schůze zvolila s okamžitou účinností novou členku
výboru paní Renatu Labíkovou, která byla výborem ZKO kooptována dne 05.09.2017 na výborové
schůzi do funkce pokladní za odvolanou pí. Kafkovou J.
Hlasování:
Pro přijetí návrhu bylo 20 hlasů
Nikdo nebyl proti
Nikdo se hlasování nezdržel
Usneseni mimořádné schůze:
Mimořádná schůze rozhodla všemi hlasy přítomných o tom, že paní Labíková Renata je řádně
zvolena do funkce pokladní ZKO Braník.
Předsedající schůze navrhl, aby mimořádná schůze zvolila s okamžitou účinností nového člena
výboru pana Žižku Ladislava, který byl výborem ZKO kooptována dne 05.09.2017 na výborové
schůzi do funkce hospodáře za odstupujícího pana L. Davida.
Hlasování:
Pro přijetí bylo 19 hlasů
Nikdo nebyl proti
Zdrželi se 1
Usneseni mimořádné schůze:
Mimořádná schůze rozhodla 19 přítomnými hlasy o tom, že pan Žižka Ladislav je řádně zvolen
do funkce hospodáře ZKO Braník.
Předsedající schůze navrhl, aby mimořádná schůze zvolila s okamžitou účinností členku revizní
komise paní Herdegenovou Pavlínu, která byla výborem ZKO kooptována dne 25.10.2016 na členské
schůzi za Bínu Miroslava, dat. nar. 4. července 1974, který na funkci rezignoval.
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Hlasování:
Pro přijetí bylo 19 hlasů
Nikdo nebyl proti
Zdrželi se 1
Usneseni mimořádné schůze:
Mimořádná schůze rozhodla všemi hlasy přítomných o tom, že paní Herdegenová Pavlína je
řádně zvolen do funkce člena revizní komise ZKO Braník.
Předsedající schůze navrhl členské schůzi, aby Dr. Zemánek seznámil přítomné s návrhem
Organizačního vnitřního řádu ZKO Braník, body úprav. Upravený Organizační vnitřní řád ZKO
Braník byl všem členům spolku společně s pozvánkou na členskou schůzi zaslán formou emailu a byl
zveřejněn na webu ZKO Braník.
Dr. Zemánek přítomné seznámil proč je tento Organizační vnitřní řád ZKO Braník vlastně členské
schůzi navrhován ke schválení, jakým způsobem byl projednáván ve výboru ZKO, změnami a
s rámcovým obsahem jednotlivých ustanovení.
V rámci obsahu textu a formu úpravy obdržel výbor ZKO námitku od pí. J. Kotěšovské k článku XII
bodu 4. Na tomto základě došlo ze strany hlavního výcvikáře k modifikaci a úpravě tohoto bodu dle
připomínek pí. Kotěšovské.
Předsedající vyzval přítomné k přednesení návrhů případných úprav
ZKO Braník před samotným schválením.

Organizačního vnitřního řádu

Slečna Bernáth Soňa požádala členy výboru o upřesnění znění článku VII bod 1. Znění článku bylo
výborem vysvětleno a dále o vysvětlení článku XII bod 6. Znění článku bylo výborem vysvětleno.
Dále paní Kotěšovská upozornila na kolizi ve znění článku VIII bod 4a znění stanov ČKS, a
navrhla změnu časového limitu z 15 na 30 minut.
Hlasování:
Zdrželi se 4
Nikdo nebyl proti
Pro přijetí bylo 16 hlasů
Usneseni mimořádné schůze:
Mimořádná schůze rozhodla všemi hlasy přítomných o tom, že článek VIII bod 4. bude
upraven - změna časového limitu z 15 na 30 minut.
Pan Fagoš R. upozornil na znění článku XII bod 7. Členové po krátké poradě požádali členy výboru
o úpravu textu znění - pokud člen ZKO složí zkoušky z výkonu v jiné ZKO, je nutné kvůli evidenci
složených zkoušek tuto skutečnost oznámit hlavnímu výcvikáři ZKO
Hlasování:
Pro přijetí návrhu bylo 20 hlasů
Nikdo nebyl proti
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Nikdo se hlasování nezdržel
Usneseni mimořádné schůze:
Mimořádná schůze rozhodla všemi hlasy přítomných o tom, že článek XII bod 7. bude
upraven - pokud člen ZKO složí zkoušky z výkonu v jiné ZKO, je nutné kvůli evidenci
složených zkoušek tuto skutečnost oznámit hlavnímu výcvikáři ZKO.
Předsedající schůze dále navrhl členské schůzi, aby bylo všemi přítomnými hlasováno o
Organizačním vnitřním řádu ZKO Braník jako celku s projednanými body úprav a změn.
Hlasování:
Pro přijetí návrhu bylo 20 hlasů
Nikdo nebyl proti
Nikdo se hlasování nezdržel
Usneseni mimořádné schůze:
Mimořádná schůze rozhodla všemi hlasy přítomných o tom, že Organizační vnitřní řád ZKO
Braník byl schválen jako celek, ve znění změn a schválených doplňků.
Je platný a účinný dnem schválení členskou schůzí to je dnem 28. listopadu 2017.
Předsedající schůze navrhl členské schůzi, aby Dr. Zemánek seznámil přítomné s návrhem
Provozního řádu cvičiště ZKO Braník, body úprav. Upravený Organizační vnitřní řád ZKO Braník
byl všem členům spolku společně s pozvánkou na členskou schůzi zaslán formou emailu a byl
zveřejněn na webu ZKO Braník.
Dr. Zemánek Slavoj přítomné seznámil proč je tento řád vlastně členské schůzi navrhován,
projednávání ve výboru, změnami a s rámcovým obsahem jednotlivých ustanovení.
V rámci obsahu textu a formu úpravy obdržel výbor ZKO námitku od pí. J. Kotěšovské k článku V.
Pronájem kotců, kterému bylo vyhověno. Dále požádala výbor s ohledem na znění článku V, o řádné
očíslování jednotlivých kotců. Výbor řádné očíslování kotců zajistí. Dále vyzvala pí. Kotěšovská
členy výboru k úpravě znění článku III bod 2.
Hlasování:
Pro přijetí návrhu bylo 16 hlasů
Proti 3 hlas
Zdrželi se 1 hlas
Usneseni mimořádné schůze:
Mimořádná schůze rozhodla všemi hlasy přítomných o změně znění článku III bod 2., v bodě
a to - V ostatní době probíhá výcvik po dohodě s hlavním výcvikářem ZKO Braník a
vyškrtnutí celého bodu 3.
Předsedající schůze dále navrhl členské schůzi, aby bylo všemi přítomnými hlasováno o návrhu
Provozního řádu cvičiště ZKO Braník jako celku s projednanými body úprav a změn.
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