
Zápis 
z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů z dubna 2020 

 
Z důvodu epidemie byly záležitosti této schůze řešeny neosobně, pomocí mailu a telefonu. 
Jednání se zúčastnilo 10 členů. 
 
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  
5) schválení usnesení členské schůze  
 
Ad.1. Program jarní schůze byl všem členům rozeslán mailem a všichni zúčastnění ho 
jednohlasně schválili. 
 
Ad.2. Oba body usnesení z minulé schůze byly splněny: 
Rozpis soutěžních letů a Letový formulář na rok 2020 byl připraven a je k dispozici na 
webových stránkách ve dvou formátech. Kroužky KCHT byly zajištěny a doručeny dle 
usnesení. Nad rámec usnesení: Webové stránky KCHT byly aktualizovány (například 
rozpisem čísel kroužků KCHT a Letovým formulářem ke stažení). 
 
Ad.3. Roman Čermák zaslal mailem Václavu Gaudlovi a Franku Ottovi ke kontrole 
elektronickou verzi pokladní knihy a bylo konstatováno, že účetnictví KCHT je v pořádku. 
V pokladně ke konci dubna 2020 zbývá 2 172,- Kč. Tato částka bezpečně pokryje všechny 
předpokládané výdaje do podzimní schůze a proto předsednictvo (Roman Čermák a Frank 
Otta) rozhodlo, že v tuto dobu členské příspěvky není nutno vybírat. Předsednictvo a revizor 
(Václav Gaudl) přejí všem členům dobrou chovnou sezónu a mnoho úspěchů během soutěží. 
Současně se budou těšit na osobní setkání na podzimní schůzi, která, doufejme, proběhne již 
za normálních okolností. 
  
Ad.4. Osobní diskuse mezi členy z důvodu epidemie proběhnout nemohla. 
 
Ad.5. Usnesení členské schůze, které se skládá z následujících bodů, bylo všem členům 
rozesláno mailem a všichni zúčastnění ho jednohlasně schválili. 

1) Předsednictvo, ve spolupráci s revizorem, bude odsouhlasovat výsledky jednotlivých 
soutěží sezóny 2020, 

2) webové stránky budou aktualizovány, zejména těmito výsledky, 
3) předsednictvo vyhodnotí a uzavře letovou sezónu 2020 (včetně nákupu pohárů a 

zajištění diplomů). 
 
 
Zapsal:  Frank Otta        
 
 
 
Kontroloval: Roman Čermák 


