
Zápis 

z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů ze dne 14.10.2017 v Hradci Králové 
 
Přítomno 11 členů a 2 hosté, dle presenční listiny. 
 
 
Program schůze: 
  
1) přivítání členů, přečtení programu a jeho schválení členy, zahájení schůze 
2) kontrola usnesení z minulé členské schůze 
3) slova členů předsednictva a revizora 
4) vyhodnocení  soutěžní sezóny 2017, předání diplomů a pohárů 
5) diskuse a hlasování o pokračování v činnosti a o případném výběru členských příspěvků na 
rok 2018 
  
--- přestávka během níž proběhne objednávka kroužků a případné vybrání členských 
příspěvků na rok 2018 ---  
  
6) diskuse – otázka podkladů pro pokračování v činnosti klubu, úprava Stanov, jejich 
případné odsouhlasení hlasováním 
7) schválení usnesení členské schůze  
 
Ad.1. Přítomné přivítal F. Otta a přednesl program dnešní schůze, který byl všemi 
přítomnými jednohlasně schválen. 
 
Ad.2. Přečteno usnesení z minulé členské schůze a konstatováno splnění jediného bodu, tj.  
svolání této schůze. Dne 6.9.2017 byla Krajským soudem v Hradci Králové dokončena 
likvidace výmazem z obchodního rejstříku a nejsme již tudíž zapsaným spolkem, tak jak se 
dne 15.10.2016 rozhodla členská schůze.  
 
Ad.3. F. Otta podrobněji popsal postupné kroky k likvidaci z.s., která trvala bezmála rok. J. 
Beran seznámil se stavem pokladny a nechal kolovat list z pokladní knihy s jednotlivými 
položkami. R. Čermák shrnul zkušenosti z kontrol LF s tím, že se vždy předsednictvo 
jednomyslně shodlo a poté byly jednotlivé výsledky umísťovány na webové stránky. 
 
Ad.4. F. Otta přednesl celkovou statistiku letové sezóny 2017. V této letové sezóně se 
soutěžilo pouze ve skupině MM. R. Čermák předal nejúspěšnějším chovatelům diplomy za 
jednotlivé soutěžní víkendy a za celkové pořadí v MM. Vítězem se stal F. Otta s časem 114 
hodin 37 min a získal pohár.   
 
Ad.5. Členská základna se volbou jednohlasně vyslovila pro pokračování v činnosti klubu 
jako nikde neregistrované zájmově-sportovní organizace. Protože likvidace zapsaného spolku 
si vyžádala více jak 2000,- Kč, je třeba vybrat pro příští rok členský příspěvek. Návrh 200,- 
Kč byl všemi přítomnými přijat. V přestávce si všichni přítomní členové objednali kroužky na 
rok 2018 dle své potřeby. Též na rok 2018 zaplatili členský příspěvek.  
 
Ad.6. Pro pokračování činnosti chovatelů tipplerů je třeba stanovit pravidla, vycházející ze 
Stanov pro z.s. Každý člen obdržel s pozvánkou i návrh úpravy Stanov. Během diskuse 
zaznělo několik doplňujících a pozměňujících návrhů, které bude třeba ještě do nových 
„stanov“ zapracovat. Jedná se zejména o nepoužití slova „stanovy“ a nahrazení tohoto 



termínu jiným; název klubu bude bez jakýchkoliv přívlastků; pro stručnost se opětně zavede 
termín „český rekord“ (uveden např. na štítcích pohárů, diplomech, kroužcích apod.) stejně 
tak jako zkratka KCHT; z Čl. VII – Členství bude v bodu (3) vypuštěna věta b) a e) a bude 
zde dodáno: písemným oznámením člena ukončení členství předsednictvu. Do nových 
„stanov“ bude též třeba zapracovat jako důvod ukončení členství případ delšího nezájmu 
člena o klubové záležitosti (např. neomluvená nepřítomnost na schůzích, nezaplacení 
členských příspěvků, neobjednání kroužků). 
 
Během diskuse byl do klubu přijat nový člen Milan Šabata. 
 
Ad.7. Usnesení členské schůze se skládá ze dvou bodů: 

1) dopracovat „stanovy“ dle na schůzi zmíněných návrhů a doplnění. Upravené znění 
„stanov“ zaslat členům ke kontrole ne déle než měsíc před jarní členskou schůzí  

2) zajistit kroužky KCHT tak, aby byli členům k dispozici první týden v lednu 2018. 
V případě osobního převzetí může být i později (např. v Týništi), dle dohody 
s předsedou. 

 
Toto usnesení bylo přijato jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 
 
 
Zapsal: Josef Beran 
 
 
 
 
Kontrolovali:  Frank Otta                        a                                             Roman Čermák 

 
 

 
 
 


