
Zápis 
z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů ze dne 13.10.2018 v Hradci Králové 

 
Přítomno 11 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 
4) vyhodnocení  soutěžní sezóny 2018, předání diplomů a pohárů 
--- přestávka během níž proběhne objednávka kroužků a případné vybrání členských příspěvků na rok 
2019 ---  
5) diskuse  
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 dvou bodů ze tří, tj.  
webové stránky byly včas aktualizovány, zejména soutěžními výsledky, a letová sezóna 2018 byla včas a 
řádně uzavřena (včetně nákupu diplomů a trofejí). Třetí bod usnesení se zabýval kandidaturou členů na 
uvolněné místo v předsednictvu (v minulosti odsouhlasovali LF všichni tři členi předsednictva). Jelikož 
nikdo na uvolněné místo v předsednictvu nekandidoval, stávající revizor V. Gaudl nabídl s 
odsouhlasováním LF pomoc a členská základna ho jednohlasnou volbou všech přítomných zvolila jako 
třetí osobu k odsouhlasování LF. Předsednictvo bylo, taktéž jednomyslnou volbou všech přítomných, 
ponecháno dvoučlenné, ve složení: R.Čermák a F.Otta, kteří si mezi sebou práci, kterou zastával J.Beran, 
rozdělili.  
 
Ad.3. Odstupující J.Beran předal veškeré dokumenty klubu, pokladní knihu a hotovost, kterou  
překontroloval revizor V.Gaudl. Po kontrole členům sdělil, že vše souhlasí a účetnictví je vedeno 
bezchybně. Peněžní hotovost proti podpisu od J.Berana převzal R.Čermák. J.Beran popřál KCHT do 
budoucnosti mnoho úspěchů. 
R.Čermák pogratuloval členům klubu k letové sezóně a další své postřehy uplatňoval později v diskusi. 
F.Otta poděkoval J.Beranovi jménem KCHT za precizní, spolehlivou a vždy včasně odvedenou práci, 
kterou pro KCHT udělal. Pochválil členům téměř bezvadné vyplňování LF a požádal je, aby v sezóně 
2019 hlásili předsednictvu své dosud nejlepší dosažené časy a první „desítky“. Též apeloval na účast 
v soutěžích s tím, že zmíněné připomene ještě jednou na jarní schůzi 2019. 
 
Ad.4. Vyhodnocení letové sezóny a předání pohárů a diplomů proběhlo až po diskusi. 
 
Ad.5. Členská základna prodiskutovala a poté všemi přítomnými členy jednohlasně odsouhlasila vybrání 
členských příspěvků na rok 2019 ve výši 200,- Kč. Taktéž byla jednomyslným hlasováním všech 
přítomných členů stanovena nová cena kroužků na rok 2019, tj. částka  7,- Kč / kus. Všichni přítomní 
příspěvky a kroužky hned na schůzi hotově zaplatili.  
 
Ad.6. Usnesení dnešní členské schůze se skládá z následujících bodů a bylo jednohlasně schváleno: 

1) předsednictvo připraví a dá členům k dispozici na webových stránkách rozpis soutěží a Letový 
formulář pro soutěžní sezónu 2019 ne déle než měsíc před započetím letové sezóny 2019, 

2) předsednictvo zajistí a dodá kroužky na rok 2019 v první polovině ledna 2019. V případě 
osobního převzetí může být dohodnut s objednavatelem i pozdější termín (např. v Týništi), 

3) Stávající revizor, V.Gaudl zastoupí odstoupivšího J.Berana při schvalování LF v roce 2019. 
Schvalování bude probíhat dle stávajícího systému. 

 
Zapsal:  Frank Otta        
 
Kontroloval: Roman Čermák 


