
Zápis ze řádné členské schůze KCHB, konané dne 29.8.2015 v Praze 

Běchovicích 

Zahájení: 11.45 hod 

Přítomni: viz prezenční listina 

=Paní Kohútová – předsedkyně KCHB, přivítala přítomné a předala vedení schůze panu Čermákovi a paní 

Slapničkové. 

=Pan Čermák – přečte program schůze, upozorní na bod 7 – volit se budou členové výboru a revizní 

komise – volba předsedy a poradce chovu spadá do kompetence nového výboru KCHB - rozdá mezi členy 

Stanovy KCHB – o jejich platnosti se bude později hlasovat 

=Paní Slapničková – do sčítací komise volebních hlasů  navrhuje paní  Mejstříkovou Havelkovou, 

Krošovou, Noskovou    

=Paní Riesová – do sčítací komise volebních hlasů navrhuje paní Gerykovou 

=Paní Riesová – vznesla námitku na platnost plných mocí při hlasování 

=Pan Beneš a paní Senohrábková – upozorňují na Organizační řád KCHB ze dne 20.6.1990, 

zaregistrovaný Ministerstvem vnitra České socialistické republiky – členská schůze je usnášeníschopná, 

je-li přítomná nadpoloviční většina členů klubu. Dále upozorňují, že plné moce nemají váhu fyzicky 

přítomného člena klubu. 

=Paní Slapničková – plné moce udělili členové klubu k zastupování při jednání a hlasování na dnešní 

členské schůzi - 2/3 členů klubu je přinesli v dobré víře (29 členů, 63 plných mocí) jen pro tu skutečnost, 

aby byla schůze usnášeníschopná. Následuje velká diskuze.  

=Pan Čermák  - nechá hlasovat kdo je pro pokračování schůze a souhlasí s použitím plných mocí – 1 

hlasování – 19 pro, 2 proti, 8 se zdrželo. Opět následuje velká diskuze. 2 hlasování – 23 pro, 2 proti, 4 se 

zdrželi.  Ve 12.25 hod se počet členů na členské schůzi snížil na 28 – odešla jedna členka klubu.  

=Diskuze – členové podávají různé návrhy například – aby byla schůze usnášeníschopná, použijeme plné 

moce, ale dále při hlasování do výboru a komise, plné moce  nepoužijeme, ale budeme každý hlasovat 

sám za sebe…  

=Závěr – bouřlivá diskuze členů vyústila k ukončení členské schůze pro chaos, osočování, neznalost 

zákona – řada členů neuznala zákonný způsob hlasování s použitím plných mocí, neuznala, že Občanský 

zákoník je nadřazený všem nižším řádům.  

Konec schůze: 13.10 hod 

Zapsala L. Hörzenbergerová dne 29.8. 2015 

  

 

 


