
Zápis ze zakládající schůze Klubu chovatelů tipplerů ze dne 11.9.2011 

v Hradci Králové. 
 
Přítomni: 
Přípravný výbor: Mgr. Oldřich Šídlo a Ing. Jiří Kulič. Omluvena Ludmila Čabanová 
Chovatelé: Jaroslav Pavliš, Václav Gaudl, Ivan Boičev Čavdar, Josef Voženílek, Petr Žák, 
Miloslav Kvočka, Josef Veselý, Josef Beran, Frank Otta 
Omluveni: Jakub Goppold, Stanislav Vedral, Jiří Ledwoň, David Strossmayer 
 

1) Schůzi zahájil Frank Otta přivítáním přítomných a předal slovo zástupci 
přípravného výboru, právníkovi Mgr. Oldřichu Šídlovi, který podrobně seznámil přítomné se 
zaregistrováním občanského sdružení a jeho Stanovami. 
 

2) Při seznamování se Stanovami byly navrženy následující změny, které nebrání 
v založení Klubu chovatelů tipplerů: 
 
Články I. II. a III. bez připomínek.  
 
V Článku IV.  

odst.2 pís. d)  … V případě vybírání členských příspěvků, předsednictvo určí jejich 
výši. Vypustit „určí“ a nahradit slovem „navrhne“ jejich výši. 
 
Článek V. bez připomínek. 
 
V Článku VI.  

odst.1 ve větě…. Revizor je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů Klubu…, 
vypustit „účetních a jiných“.  

odst.3 písmeno b) Může podat předsednictvu… „Může podat“ předsednictvu … bude 
nahrazeno „Neprodleně podává“ předsednictvu … 
 
Článek VII. bez připomínek.  
 
V Článku VIII. – bude vypuštěn celý odstavec 2. 
 
Všichni přítomní obdrželi kopii stanov a do 31.12.2011 mohou předložit předsednictvu i další 
pozměňovací návrhy. Na jarní členské schůzi budou veškeré pozměňovací návrhy projednány 
a členská schůze pak rozhodne o změně stanov. Členskou schůzí schválená změna stanov 
bude předložena MV k registraci novelizace. 
 
Stanovy předložené přípravným výborem byly všemi přítomnými schváleny a tímto aktem 
byl založen KLUB chovatelů tipplerů, IČO: 22878629. 
 

3) Bylo zvoleno tříčlenné předsednictvo ve složení: Frank Otta, Josef Veselý a Josef 
Beran. Hlasování o každém členovi předsednictva proběhlo samostatně tak, že všichni byli 
zvoleni 8 hlasy. Každý kandidát se při své volbě zdržel hlasování. Václav Gaudl byl zvolen 
přítomnými revizorem, také 8 hlasy.  
 

4) Pro rok 2012, bude činit členský příspěvek 200,- Kč. Vstupní členský příspěvek 
nových členů do klubu bude 100,- Kč, za nějž nový člen obdrží v tištěné formě Stanovy a 
Letový řád klubu.  



5) Bude třeba vytvořit Letový řád, který bude vycházet z pravidel NTU. Náměty členů 
je třeba zaslat na mail: predsednictvo@centrum.cz do 10.10.2011. Při této příležitost bylo i 
osvětleno právní postavení zkratek, z pohledu platných zákonů ČR. Jednohlasně 
odsouhlaseno i nadále používat zkratku KCHT, jako zažitou. 
 

6) Byla provedena objednávka kroužků na rok 2012 a všichni členové své kroužky na 
místě uhradili a taktéž i členský příspěvek pro rok 2012. 
 
Na závěr přečteno usnesení, které bylo všemi hlasy přijato. 
 
Usnesení zakládající členské schůze: 

 
a) Založen Klub chovatelů tipplerů, IČO: 22878629, se sídlem: Milady Horákové 463/71, 

500 06 Hradec Králové 
b) Provedena volba tříčlenného předsednictva a revizora. Členská schůze ukládá 

předsednictvu dodržování Stanov a všech právních předpisů. 
c) Pro rok 2012 stanoven členský příspěvek ve výši 200,- Kč, splatný nejdéle 31.12.2011. 
d) Členská schůze ukládá předsednictvu vypracovat a předložit Letový řád členům k 

připomínkám nejméně 3 týdny před jarní schůzí v roce 2012. Všichni členové se mají 
možnost podílet svými náměty, podle bodu 5) tohoto zápisu. 

e) Členská schůze ukládá předsednictvu zajištění klubových kroužků pro rok 2012 tak, aby 
byly k dispozici nejdéle 10.1.2012 v ceně 6,- Kč/kus. 

f) Členská schůze doporučuje, aby veškeré vnitřní klubové informace byly zveřejňovány 
obezřetně a s určitou zdrženlivostí a to minimálně až do jarní schůze v roce 2012. 

g) Členská schůze ukládá předsednictvu sjednat smlouvu o užívání subdomény 
www.kcht.ucikana.cz s majitelem domény www.ucikana.cz od 1.1.2012 a to s možností 
oboustranné výpovědi, bez náhrady.  

h) K přijímání podmětů od členů Klubu, ale i ostatní veřejnosti, bude sloužit výhradně 
mailová adresa: predsednictvo@centrum.cz. 
 
 
 

 
Zapsal: Josef Beran 
Kontroloval: Frank Otta 
 


