Zápis z výborové schůze KCHHMO – 30.1.2016, SKYPE
Přítomni: V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, J. Sajbot, Z. Veselá
Omluveni: MVDr.Fr.Šimek, L. Svobodová, Radek Duda, P. Novotný, Š. Horák za DR Miloš
Škrdlík
1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez
námitek.
2. Projednání volebního řádu
a) Hlasování o Návrhu volebního řádu. 3 varianty:
 návrh MVDr. Františka Šimka
 návrh Ing. Lucie Svobodové
 návrh Miloše Škrdlíka (doplněný návrh Fr. Šimka)
Výsledek hlasování
Návrh Ing. Lucie Svobodové
0 hlasů
Návrh MVDr. Františka Šimka
1 hlas
Návrh Miloše Škrdlíka
5 hlasů
Návrh Miloše Škrdlíka přijat většinu přítomných členů Výboru klubu.
b) Otázka doplnění kandidátky o kandidáty navržené z pléna na klubové konferenci. Návrh
vytisknout volební kandidátky na místě. Aktualizované o jména kandidátů navržených
z pléna. Není problém.
c) Odsouhlasený návrh bude vytištěn ve zpravodaji. Bude upraven jen o opakující se část
souvětí: „Doplnění předepsaného počtu členů orgánů klubu bude provedeno veřejným
hlasováním“. Výbor souhlasí.
d) Návrh bude předložen na konferenci ke schválení.
3. Návrh na předsedu volební komise
a) J. Sajbot navrhuje p. Miroslava Šafaříka. Výbor souhlasí. Ekonom kontaktuje p. Šafaříka.
Ten s návrhem souhlasí. Volební schůze se zúčastní, pokud to bude zdravotně možné.
b) Z. Veselá se ptá, zda nestačí navrhnout volební komisi na místě. V.Prouza namítá, že
nutné zvolit dopředu. Aby byl tento člen na tuto situaci připraven. Být členem volební
komise obnáší náležitosti, které musí zvládnout. M. Blažek souhlasí, že je třeba kandidáty
připravit. I více. Výbor souhlasí.
c) Dalším kandidátem je navržen J. Hlaváč. Výborem jednomyslně odsouhlasen. J. Opět
okamžitě telefonicky kontaktován J. Sajbotem. J. Hlaváč s navržením rovněž souhlasí.
d) Členové výboru jednohlasně souhlasí s navrženými kandidáty M. Šafaříkem
a J. Hlaváčem. Ostatní kandidáti budou navrženi členy klubu na Konferenci.
4. Různé
a) Návrh na navýšení počtu kusů zpravodaje. Podnět z e-mailové zprávy od L. Svobodové:
„Prosím výbor, aby na dnešní schůzi rozhodl o počtu vydávaných Zpravodajů. Původně
jsme s ekonomem byli domluvení na 400ks, ale zdá se, že nám na začátku roku vzrostl
počet členů, v zaslaném adresáři je 390, k tomu něco na reprezentaci a ještě budou určitě
další noví členové, tak zda nevydat 450-500ks?“
 Výbor se shoduje na počtu 450 kusů zpravodaje. V případě nedostatku lze
v průběhu roku dotisknout.



31.1.2016 e-mail od. J.Sajbota, že v zaslaném seznamu nebyla zachycena část
vyřazených členů pro nezaplacené členské příspěvky. K dnešnímu dni máme 329
řádných členů. Navrhuje počet výtisků zpravodaje ponechat na 400 kusů. Výbor
souhlasí.
b) Diskuze ohledně přítomnosti na schůzi tj. možnosti či nemožnosti zastoupení plnou mocí.
Výbor se shoduje, že v souladu se Stanovami KCHHMO je třeba být osobně přítomen.
c) Podnět z e-mailu L. Svobodové: „někoho vedením klubového webu“. Výbor navrhuje
Z. Veselou. Z. Veselá souhlasí a do Volební konference je správcem webových stránek.
 Diskuze ohledně pochybení ve výši startovného v první verzi propozice na KZV.
Kde se vzaly špatné informace o platbách? M. Blažek uvědomuje výbor o tom,
že je uveden neaktualizovaný Provozní řád na webu. Nutné opravit.
 J. Sajbot žádá o aktualizaci variabilních symbolů ke klubovým poplatkům.
 V. Prouza žádá o uveřejnění Statutu klubových memoriálů na webu.
 M. Blažek dodá potřebné informace k provoznímu řádu a statutům Z. Veselé.
J. Sajbot zašle informace k platbám.
 Výbor se shoduje, že postupně společnými silami projde webové stránky
a Z. Veselé zašle aktualizované informace, aby se web uvedl do souladu se
současnými klubovými přepisy, řády a byly zde platné a aktuální informace.
Podněty budou zpracovány a opraveny.
5. Přečtení zápisu ze schůze, odsouhlasení. V. Prouza ukončuje schůzi.
Zapsala Zuzana Veselá

