
                                                                                                                                                                                                                                                                
Zápis 

z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů ze dne 21.4.2018 v Hradci Králové 
 
Přítomno 7 členů, 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 
--- přestávka --- 
4) diskuse o Dohodě členů KCHT, např. o délce funkčního období členů předsednictva, 
projednání písemných připomínek členů k Dohodě  
5) finalizace Dohody a její odsouhlasení hlasováním  
6) schválení usnesení členské schůze  
 
Ad.1. Přítomné přivítal F. Otta a přednesl program dnešní schůze, který byl všemi přítomnými 
jednohlasně schválen. 
 
Ad.2. Bylo přečteno usnesení z minulé členské schůze a bylo konstatováno splnění obou bodů, tj.  
Dohoda členů KCHT byla vypracována a členům rozeslána k připomínkám. Kroužky KCHT byly 
zajištěny a doručeny dle usnesení. Nad rámec usnesení byl vypracován rozpis soutěží a stránky 
KCHT byly průběžně aktualizovány. 
 
Ad.3. J.Beran předložil a vysvětlil jednotlivé položky v účetnictví za minulé období, které ve 
dvou soborech poslal mailem členům předsednictva s předstihem ke kontrole. V účetnictví nebyla 
nalezena žádná chyba. Poté J.Beran členům sdělil, že z vážných zdravotních důvodů se bohužel 
bude muset vzdát členství v KCHT ke konci roku 2018. 
  
Ad.4. V diskusi o dopracování Dohody členů KCHT se dospělo k závěru zrušit část textu o délce 
funkčního období členů předsednictva. Členové předsednictva budou nadále končit svým 
odstoupením, ukončením členství v KCHT nebo odvoláním členskou schůzí. 
V rámci diskuse bylo taktéž zmíněno, že několik členů KCHT přišlo při jarních trénincích kvůli 
dravci o tolik trénovaných tipplerů, že se nemohou zúčastnit soutěží v letu starých holubů. 
 
Ad.5. Členská základna všemi přítomnými členy jednohlasně odsouhlasila zde na schůzi 
dopracované znění Dohody mezi členy KCHT, která bude členům dána k nahlédnutí a vytištění 
(popř. stažení) na stránkách KCHT.   
 
Ad.6. Usnesení členské schůze se skládá z následujících bodů a bylo jednohlasně schváleno. 

1) předsednictvo bude odsouhlasovat výsledky jednotlivých soutěží sezóny 2018, 
2) webové stránky budou aktualizovány, zejména  těmito výsledky, 
3) předsednictvo vyhodnotí a uzavře letovou sezónu 2018 (včetně nákupu pohárů a zajištění 

diplomů) 
4) členové se zamyslí nad případnou kandidaturou do předsednictva po odstoupivším 

J.Beranovi. 
 
Zapsal: Frank Otta        
 
 
Kontrolovali:  Josef Beran                   a                                             Roman Čermák 


