
zÁprs

z krajské konference KP ČKNO Pra}ra - konané v ZKO Stromovka dne 13.12.20|9

Přítomno: 12 členů (viz. prezentační listina)

Program: l) Zahájent (l8:00 hod) - po kontrole prezentace přítomných bylo zjištěno, že je přítomno pouze
12 členů krajské pobočky a z tohoto důvodu předsedající PhDr. Vl. Novotqý přerušil jednání krajské
konference na 30 minut a to z důvodu, že za stávajícího poětu členů není schůze krajské pobočky
usnášeníschopná. Po uplynutí této doby bude schůze opětormě zahá$ena a ke schválení bodů progíamu
bude stačit nadpoloviční většina přítomných členů pobočky.

Pokračoviání schůze v 18:31

Přítomno: 12 ělenů (viz. ptezentační listina)

Program: 1) Zahájeru - schválení programu a jednacího řádu,
- volba komisí (mandátová a volební, návrhová)

2) Zpráva o činnosti - p. Novobrý

3) Zptáva jednatelky - pí. Meáeková

4)ZprávaKPCH - p. Šista

S)Zpráva o hospodaření - pí. Erika Hamplová

6) ZprávarevizŇkomise - pí. Ilona Dufková

7) Plnění usnesení minulé členské schůze KP Praha ze dne27.t|.2015 - p. Jiří ŠiSt<a

8) Diskuse k přednesený,rnzprávám

9) Schválení volebního řádu

10) Volby do orgánů pobočky - výbor a RK

11) Diskuze - všeobecná

12) Vyhlášení výsledků voleb

13) Náwh usnesení a jeho schválení

15) Závěr

1) Schuzi zahájilpředseda KP ČKNO p. Novotný

Přítomní členové jednomyslně schválili program a jednací řrád.

Dále přítomní ělenové jednomyslně zvolili komise ve složení :

náwhová komise: ŠiSta - předseda, Besperát, Meáeková

mandátová a volební komise: PhDr. VladimírNovotný-předsed4 Nedvěd, Hamplová

2) Předseda rP ČrNO p. Vl.Novotný přednesl zptávuo činnosti za uplynulé 4 roky

3) Pí. Meáeková přednesla zprávu jednatelky
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9) Přítomní členové jednomyslně schválili volební řáó
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12) po ukončení voleb následoval aktátkávšeobecná diskwe a poté přestávk4 během kÍeré volební

komise spočítala hlasy.

l3) předseda VK phDr. Novotný seznámil členy s výsledky voleb. Vydáno bylo 12 hlasovacích lÍstkŮ,

odevzdarro bylo 12 hl. lístků _ 12platných a 0 neplatných. Členové zvolili do qýboru KP

následující ěleny:

BESpERÁT Jan ]rrrg.l2hlasů, HAMPLOVÁ nrita 12 hlasů, MEZTEKOVÁ Ivana Bc.12

hlasů, NpDťĚDÝřaaimir 12'lrlasů, NovoTNÝ Vbdimír PhDr. 12 hlasů, svĚrrÍrovÁ
J anal2hlasů, ŠŠr,q, Jiíí t2 hlasů,

Zvo1enépředsednictvo mezi sebou zvolilo kandidáty do potřebných funkcÍ.

NovoTNÝ vbdimir phDr. - předseda

ŠtŠr.q. Jiří - místopředseda, krajský poradce chovu
MEZTEKOVÁ Ivana Bc. - jednatelka

HAMPLOVÁ r,rita - pokladní
SvĚrrÍrOvÁ Jana - qicvikařka
BESPERÁT Jan lng. - člen
NEDVĚD Vladimír - ělen

Revizorem KP byla jednomyslně zvolena pí. Dufková,

. předseda VK prohlásil volby zap|affié a volby ukoněil. (Zápis o výsledcích voleb viz. Příloha Č. 4)

členové odhlasovali volbu delegátu na konferenci ČrNO dne 1 5. 2. 2a20 v tomto sloŽenÍ:

předseda KP Praha p. Novotný pro 12lproti 0/ zdrželi se 0

KPCH p. ŠiSt<a pro L}lproti 0/ zdrželo se 0

Nahradník p. Besperát pto l}lproti 0/ zdrželo se 0

l4)Nrásledovala diskuze a hlasování k návrhům usnesení:

bod 1) zrušení Rč na složenkách * vystavovaní tegitimací členů klubu, např. digitalizaci, schváleno

jednomyslně

bod 2) zrušení říd chovnosti, schváleno jednomyslně

bod 3) zrušení bonitačních kódů, schváleno jednomyslně

bod 4) návrh na zrrrěny usnesení minulé konference a uvedení do souladu s Podmínkami chovnosti v

Německu tj. pes i fena v případě absolvovtíní druhé bonitace obdtží doŽivotní chovnost,

předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení krajské konference ČrNO - KP Praha

(viz. příloha ě. 5), kterou členové jednomyslně odsouhlasili.

15) Na z6'ět schůze poděkoval předseda p.PhDr.Novotrrý vŠem'za ÚČast a jednání ukonČil.
././),

Zapsala: Me



ZptávaKPCH p. l. Šiska

Zptávao hospodaření pí. E. Hamplová

Zptávarevizní komise pí. I. Dufková

Zétpis o výsledků voleb

Usnesení Krajské konference ze dne 13.12.2019

Y Prze dne 23.12.2019 zapsala Meztelrnvá

1)

2)

3)

4)

5)
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účetnictví za funkční obdob í 2ot6-2o19 ( do 30.9.2019 } ČrruO PoboČka Praha

Příjmy z úroků: 2016
20L7
zoL8
2aL9

,

20t6
2017

2018
20].9

E

2aL6
2017

2018
2at9

,

20L6
zot7
20t8
zat9

E

2016

,

zoL6

33t,77 Kč

304,66 Kč

319,29 Kč

2tI,49 Kč

L1.67,2l,Kč

1 142,04 Kč

1099,88 Kč

1 116,68 Kč

902,17 Kč

4260,77 Kč

3 460,00 Kč

2 540,00 Kč

2 500,00 Kč

1455,00 Kč

9 955,00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

15 000,00 Kč

1020,00 Kč

1020,00 Kč

240,00 Kč

Poplatky v,ýdaje:

Přúmy tetování:

Výdaje výstavy:

Ostatní výdaje - občerstvení:

Pokladna: Legalizace, vidimace

coval k 30.9.2019: Erika Hamplová - pokladník Revize zprávy: llona Dufková

r/

Datum: ....,.,..,P-..,,,ť.í,,..í:i.-....,....
Datum:

Podpis:
Podpis: ,d{;.'. ,..ď*.,:.

k 31.12.2015
Pokladna: 782

BÚ: 31670,9

k 30.9.2019 Pokladna: 54

BÚ: 225L2,3

ú rz t 3L,Iz.2o16 28 300,66

ú t<z t 3L.!2.za§ 30045,44

BÚ KZ k3L.!z.2al8 37748,05

BÚ KZ k 30.9.2019 22572,37

ladna KZ k 30.9.2019 54Z,Oa



Krajská konference §polku německého ovčáka - pobočka Praha

Zpráva revizníkomise za minulé období

Za revizní komisi mohu říci, to, že jsem neshledala ve vedení účetnicfuí a
v hospodařeníklubu žádné nedostatky. Konstatuji, že veškeré přúmy a výdaje
jsou řádněvedeny v pokladním deníku a stav pokladny a BÚ u ČS odpovídají
uvedeným údajům.

VŠe plně odpovídá, vždy mibylo předloženo platné a krásněvedené účetnictví.
Paní Hamplová vede účetnictví velice dobře a přehledně, takže už na první
pohled je vše vidět. Účetnictví bylo nabídnuto k nahtédnutí.

Dne: 27,!2.ZOt9 !lona Dufková

/h. ry{
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I llba členů předsednictva XP ČrNO PRAHA dne 13.I2.20Ig
l| , lKO Stromovka
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počet hlasovacích lístků ......r!.L
Vi Odevzdan:,ý počet hlasovacích lístků ..lL
7i Počet odevzdaných platných hlasovacích lístku .l.L.
/ roeet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků ...§::-..
tl č. VYBOR sčítrání hlasů cekernhlasů

1 ,e l((+ ....".../. /"-
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4 /Ya/Ěřr, . /.. /Z*
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8 ../ @
9

10

l1
I2
13

I4
15

l6
I7
18

19

20

č. REVIZNI KoMIsE

VOLEBNÍ KOMISE:
Předseda

člen
člen

sčíuíní hlasů celkem hlasů

4(.q.€.r(.7.
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Usnesení krajské konference CKNO - KP Praha
ze dne 13. 12.2019

Krajská konference schvaluje:

- zprávy o ěinnosti za uplynulé období ( viz přílohy zápisu jednání )
- plán činnosti na rok 2020

- volbu delegátu na konferenci ČKNO ( Novotn;f, Šiška, nráhradní Besperát)

Krajslcí konference ukládá:

- bod 1) zruŠení RČ na složenkách + vystavování legitimací členů klubu, např. digital izaci,
- bod 2) zrušení tříd chovnosti,

_ bod 3) zrušení bonitačních kódů,

- bod 4) návrhna změnY usnesení minulé konference a uvedení do souladu s podmínkami chovnosti v
Německu tj. pes i fena v případě absolvování druhé bonitace obdňídoživotní chovnost.

- bod 5) náwh na omezení počfu tištěného klubového zpravodaje. Tištěná čísla věnovat pouze

mezinárodnímu miskovství a klubové qfstavě a výstavě vítěziSV, ostatní čísla vydávat pouze

elektronicky se zveřejněním na webu ČXNO
- bod 6) Povinnost zasílat akfuální seznam členů krajským pobočkiá,m, k datu 31.3. ak 30.9. daného roku
- bod 7) oznámit složení výboru KP pro příští volební období a delegáty na rep. konferenci

hlavnímu spolku spolu se zasláním zápisu a usnesení - jednatelka neprodleně

Jifi Šiška


