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Zápis členské schůze  

Kynologického klubu Drahelčice – Rudná, z.s. 

ze dne 23. března 2019 

 
 
 

Program:  
1. Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny 

2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. Schválení programu členské schůze 
4. Informace o rezignaci revizora spolku 

5. Jmenování volební komise 
6. Volba funkce revizora spolku 

7. Různé a závěr 
 
 

Svolavatelka zasedání členské schůze spolku: K. Zavadilová 

 

 
Přítomni: J. Benda, H. Freudenfeldová, R. Horáková, K. Jašková, M. Fojt, 
L. Kotoučková, M. Kotrbová, A. Kopejtková, D. Vlčková, K. Zavadilová 

 
 

Omluveni: E. Černá, D. Dohnalová, J. Fišer, L. Chrást, M. Ježek, M. Novotná 
 
Členská schůze byla zahájena ve 13:40 hod. ve Spolkovém domě Rudná. Celkový 

počet členů spolku je k dnešnímu dni 16 řádných členů, z toho 16 členů 
s hlasovacím právem. Na schůzi bylo přítomno celkem 10 členů (příloha č. 1), 

z toho 10 členů s hlasovacím právem. 
 
Členská schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.  

 
Průběh jednání: 

 

Bod č. 1 - Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Prezenční listiny 

 
Zasedání členské schůze zahájila předsedkyně spolku Kateřina Zavadilová. Všech 
10 přítomných členů se zapsalo do listiny přítomných. Schůze je dle platných 

stanov usnášeníschopná. 
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Bod č. 2 - Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

Projednání: 
Předsedkyně navrhla jako zapisovatele Hanu Freudenfeldovou a jako ověřovatele 
zápisu Renátu Horákovou.  

 
Hlasování: PRO:   10    PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0  

 
Usnesení č. 02-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání  

schvaluje   jako zapisovatele Hanu Freudenfeldovou a jako ověřovatelku zápisu 
Renátu Horákovou. 

 
 

Bod č. 3 – Schválení programu členské schůze 

 

Projednání: 
Předsedkyně seznámila členy s návrhem programu dnešního jednání členské 
schůze.  

 
Hlasování: PRO:  10 PROTI:  0  ZDRŽELI SE: 0 

 
Usnesení č. 03-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání:  

schvaluje   program jednání členské schůze dne 23. března 2019 v této podobě:  
 

1. Informace o rezignaci revizora spolku 
2. Jmenování volební komise 

3. Volba funkce revizora spolku 
4. Různé a závěr 

 

 

Bod č. 4 – Informace o rezignaci revizora spolku 

 
Projednání: 

Předsedkyně spolku informovala členskou schůzi, že revizor spolku pan Martin 
Roztočil dne 5.12.2018 písemně informoval předsedkyni spolku o vzdání se 

mandátu revizora. Předsedkyně přečetla dopis o vzdání se mandátu revizora 
spolku všem přítomným členům. 
Revizor spolku Martin Roztočil předal veškeré písemnosti a náležitosti související 

s činností revizora, včetně inventarizačních seznamů majetku Kateřině Zavadilové 
k datu 31.12.2018. Veškeré předání je stvrzeno předávacím protokolem. 

 
Usnesení č. 04-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání  

Bere na vědomí   rezignaci revizora spolku 
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Bod č. 5 – Jmenování volební komise 

 

Projednání: 
Předsedkyně konstatovala, že aktuální stav členů spolku s hlasovacím právem je 
16 členů, z toho přítomných členů s hlasovacím právem je 10, proto je vhodné a 

účelné, aby volební komise byla tvořena dvěma členy. 
Předsedkyně klubu navrhla do volební komise: M. Kotrbovou a A. Kopejtkovou. 

 
Hlasování: PRO: 10 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:   0 
 

Usnesení č. 05-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání  

souhlasí   s návrhem M. Kotrbové a A. Kopejtkové jako členkami volební komise 
 

 

Bod č. 6 – Volba do volených orgánů spolku 

 
Projednání: 
Předsedkyní spolku byla navržena volba veřejná. 

 
Hlasování: PRO: 10  PROTI:  0  ZDRŽELI SE:   0 

 
Usnesení č. 06-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání 

Rozhodla,…že volba do volených orgánů spolku bude probíhat veřejně. 
 

 

Bod č. 7 - Jmenování členů do volených orgánů spolku 

 
Projednání:  

Předsedkyně spolku na funkci revizora navrhla pana M. Fojta.  
Následně proběhlo hlasování o zvolení pana M. Fojta na funkci revizora: 
 

Hlasování: PRO: 10  PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0  
 

Volební komise konstatuje, že členové spolku zvolili do funkce revizora: 
Pana Miroslava Fojta 

Datum narození: XXXXXXXXX 
Bytem: XXXXXXXXXX 
 

Předsedkyně konstatovala, že mandát nového revizora spolku začíná od 1.4.2019.  
 

Usnesení č. 07-01/2019/ČS ze dne 23.3.2019 
Členská schůze po projednání 
zvolila a jmenuje   do funkce revizora spolku Miroslava Fojta, 

souhlasí   s termínem zahájení nového mandátu revizora klubu od 1.4.2019. 
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Bod č. 8 – Různé a závěr  

 

Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a hlasování a členskou schůzi spolku 
ukončila. 
 

 
Schůze byla ukončena ve 13:50 hod. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Přílohy k zápisu:  
Příloha č. 1 - Prezenční listina  

 
 
 

 
 

Zapisovatel: H. Freudenfeldová   Datum a podpis: …………….……………………… 

 
 

Ověřovatel:  R. Horáková   Datum a podpis: ……………………………………… 

 
 

Zkontroloval: K. Zavadilová  Datum a podpis: ……………………………………… 

 


