
zápis ze schůze vÝboru pobočkv No praha

konané dne 6. 3.2019

Přítomni: pp. Novotrý, Šiška, Nedvěd, Meáeková, Besperát, Dufková
Omluveni: pí Hamplová
Zaóátek: v 16:30 hod

1) Kontrola usneseníze dne 29. 1.2019
Úkoly splněny

2) Informace z předsednictva - Podpisové právo k účtu
V zápise z předsednictva není uvedena zaslaná žádost pobočky o změny
podpisoých vzorů u České spořitelny pro pobočku NO Praha, pouze bylo
ústrrě doporučeno vést hotovost v pokladně, s tímto doporučením
nesouhlasíme. Na záhJadě i této skutečnosti byla jednohlasně
odsouhlaseno zaslat žádost o právní subjektivitu pro pobočku NO Praha.
Zdůvodnění žádosti: Pobočka NO Praha je pořadatelem výstav, bonitaci
a jiných akcí a ztoho důvodu by bylo žádoucíjednat zatuto pobočku
a né jako CKNO, v současné době disponuje podpisovým právem k účfu
pobočky osoba, kíerá již neni členem r"ýboru, a ffidiž nemá oprávnění
s penězi nakládat. Dále dle platných právních předpisů by vyšší částky
měly být propláceny převodem z účtlu - fakturace, dalším nemalým
kritériem je ochrana finančních prosředků. Dle dostupných informací je
několik poboček ČKNO, jako např: pobočka Havlíčkův Brod
a Východočeská pobočka, které již tuto právní subjektivitu mají.

3) Stav účtu pobočky
Zpráv a podkladní (viz příloha)
BŮ: 31.748,05 Kč
Pokladnaz 542,-Ké
Příjem za tetování za rok 2018: 2.500,. Kč

Právní subjektivita pobočlry Praha
viz odůvodnění bodZ

Příprava konference pobočlry SČKNO Praha
Místo konání: zlŠo stromovka
Termín konání: 22. lI.20í9
Začátek:18:00 hod
Odsouhlaseno poskybrutí občerstvení na akci - limit bude stanoven na
příštím jednaní.

4')

5)



6) Plánované akce na rok 2019
- Bonitace Stromovka dne 12. 5 .20l9-roáodčí J. Šiška, figurant V.

Filip (tíénink 8. 5. 2019 od 14:00 hod). Bonitace se uskuteční pouze
v případě min. počfu 5 účastníků.

- Bonitace Břevnov dne 16. I1.2019 - roáodčí Novofirý, poradce
chovu skrbek

- !Ýstava ZKO Stromovka dne 1 I. 5. 2019 - rozhodčí Mgr. Juraj
Staudinger. Jednohlasně odsouhlasen příspěvek na výstavu ve ýši
10.000,_ Kč

7) Různé . 
''

- Jednatelka zašle opětovnou ádost SCKNO o plafirý sezmm členů
pQbočky NO Praha, ktery bude podkladem pro konferenci pobočky
SCKNO Praha

Ukončeno: v 17:30 hod

Termín příštího jednaní qýboru: bude upřesněno
Zapsala: Meáeková



prezenční listina schůze vÝboru pobočkv No praha

konané dne 6. 3.2019
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