
Českomoravský klub chovatelů barvářů

Oblast č. 6 (Moravskoslezské)

Záznam
ze schůze členů oblasti č. 6,

která se konala dne 10. února 2019 v Běleckém Mlýně u obce Zdětín na 
Prostějovsku.

Průběh:

1. Schůzi  zahájil  aktivista  oblasti,  následně  předal  slovo  předsedovi  klubu.  Ten
informoval přítomné o aktuálním dění ve výboru klubu, konkrétně o odstoupení
matrikáře  pana  Miroslava  Gory,  dále  pak  o  postupu  v případě  pozdní  platby
členského příspěvku.  Následně proběhla diskuze,  ze které vydal předseda klubu
následující resumé: V případě, že není připsána platba členského příspěvku na daný
rok nejpozději k 31.12. předchozího roku, tak je tím automaticky ukončeno členství
v klubu. Tzn. pro znovu obnovení členství je třeba zaplatit členský příspěvek +
zápisné a zároveň podat  přihlášku do klubu. U lidí, kteří byli členy v minulosti,
výbor při projednání přihlášky  nepožaduje další přílohy k přihlášce tak, jak to
požaduje u zcela nových žadatelů o členství (není třeba dokládat doporučení oblasti
ani další doklady a podklady).

2. Schůze  projednala  návrhy kandidátů  do  nového výboru  a  do  kontrolní  komise,
který bude volen na konferenci klubu dne 13.4.2019. Počet přítomných členů, kteří
mohli hlasovat, byl 23. Výsledky hlasování jsou následující:

Jméno kandidáta Kandidát do: pro proti zdrželo se

Čechová Petra Výbor 22 0 1

Nerad Jaroslav Výbor 22 0 1

Trojka Roman Výbor 22 0 1

Zuzaník Pavel Výbor 19 0 4

Můčka Lukáš Kontrolní komise 22 0 1



3. Schůze zvolila delegáty na konferenci klubu, která se bude konat dne 13.4.2019.
Vzhledem k tomu, že počet členů oblasti  k 1.1.2019 byl 86,  volilo se celkem 9
delegátů plus 2 náhradníci. Počet přítomných členů, kteří mohli hlasovat, byl 23.
Výsledky hlasování jsou následující:

Jméno delegáta řádný / náhradník pro proti zdrželo se

Blechová Petra řádný 18 4 1

Čechová Petra řádný 22 0 1

Havlíček Zdeněk řádný 18 4 1

Můčka Lukáš řádný 22 0 1

Nerad Jaroslav řádný 22 0 1

Pelc Norbert řádný 21 0 2

Skácil Jiří řádný 21 0 2

Trojka Roman řádný 22 0 1

Zuzaník Pavel řádný 22 0 1

Buriánek Petr náhradník 21 0 2

Venus Josef náhradník 22 0 1

4. Aktivistovi  byly  doručeny  dvě  přihlášky  do  ČMKCHB,  které  byly  na  schůzi
jednotlivě  projednány.  Konkrétně se jednalo o Libora  Mlýnka a Pavla  Nováka.
Tyto žadatele o členství blíže představil pan Petr Kopřiva, který se za ně zároveň
zaručil. Výsledkem diskuze je, že:

oblast č. 6 doporučuje výboru klubu přijmout Libora Mlýnka a Pavla Nováka za
členy ČMKCHB.

Diskuze:

1. Zdeněk Havlíček podal informace o hospodaření klubu v roce 2018, rozvedl
některé nákladové položky a vysvětlil financování soutěží pořádané klubem.

2. Dále podal Zdeněk Havlíček návrh na opravu putovního Moravského poháru,
se  kterým členská  základna  souhlasila,  na  financování  se  bude  podílet  Petr
Kopřiva.

Další informace:

1. Kurz Jelenář pod vedením Michala Strakoše se uskuteční ve dnech 21. – 24.
srpna 2019. Případní zájemci o další informace nebo o účast se mohou obracet
přímo na Michala Strakoše.

Zapsal: Lukáš Můčka
Přílohy: 1. Prezenční listina


