Zápis ze schůze předsednictva Klubu chovatelů tipplerů
IČO:22878629
Konané dne 18.10.2011 v Hradci Králové.
Přítomni: Beran Josef, Otta Frank, Veselý Josef.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Doplnění podpisů na telefonicky odsouhlasených došlých přihláškách nových členů.
Informace o přípravě webových stránek a smlouvě pro subdoménu kcht.ucikana.
Založení běžného účtu u Fio banky a.s.
Příprava Letového řádu.
Různé.

Ad.1. Od minulé schůze předsednictva došly na adresu sídla klubu 3 přihlášky. Tak jak docházely, byly
telefonicky odsouhlaseny všemi členy předsednictva. Dnešním dnem, všichni přítomní, připojili své podpisy na
tištěné formy přihlášek, které jednatel uloží do složky. Jde o pány:
Ladislava Svobodu, Jana Peroutku a Jakuba Goppolda. Jan Peroutka a Jakub Goppold přestoupili z Českého
klubu chovatelů tipplerů a proto nebudou hradit znovu vstupní poplatek. Ladislav Svoboda je členem novým a u
něho bude vybrán i vstupní poplatek. Členský příspěvek na rok 2012, u všech. Všichni uchazeči o členství byli
informování předsedou klubu o kladném výsledku vyřízení žádosti o členství v Klubu chovatelů tipplerů.
Ad.2. Frank Otta informoval, že na webové presentaci pokračuje tak, aby mohla být spuštěna na konci tohoto
měsíce. Zároveň sdělil, že jednání o hostování a využití subdomény kcht.ucikana, se chýlí ke konci. Majitel
požaduje 600,- Kč/rok a to je částka odpovídající nabídce u volně přístupných aplikací, avšak s většími
možnostmi pro Klub. Do konce roku vypracuje předsednictvo návrh smlouvy tak, aby smlouva na rok 2012
mohla být podepsána na jarní členské schůzi Klubu a tam i zaplacena. Majitel domény ucikana.cz s termínem
platby i částkou za další používání subdomény souhlasí.
Ad.3. Pro založení účtu ve Fio bance a.s., byla nutná osobní přítomnost všech tří členů předsednictva a úředně
ověřená kopie Stanov. Po sepsání smlouvy, má Klub chovatelů tipplerů účet vedený u Fio banky a.s. č.
2700182924/2010
Elektronické obsluhování účtu mají Frank Otta a Josef Beran. Všichni tři členové předsednictva mohou provádět
hotovostní operace na pobočkách Fio banky a.s. Předseda sdělí číslo účtu novým členům Klubu, aby mohli
uhradit příspěvky na rok 2012, objednané kroužky a vstupní poplatek.
Ad.4. Nedošel žádný písemný materiál pro vytvoření Letového řádu (LŘ). Na zakládající schůzi zazněly některé
podměty, které lze shrnout do přání, aby LŘ byl co možná stručný, vypustila se certifikace rozhodčích, výklad
by měl být samostatně zpracován a létání by mělo být v souladu s pravidly NTU. Přítomní došli k názoru, že
bude nejlepší použít překlad pravidel NTU, který bude v souladu s organizačním uskupením Klubu. Návrh
vypracují předseda a jednatel. Takto vypracovaný návrh bude oponovat pokladník a finální verze bude
předložena všem členům k připomínkování.
Ad.5. Pravděpodobně v neděli 23.10.2011 v Týništi n.O., předá přihlášku mládežník Martin Stoklasa
pokladníkovi a objedná si kroužky, včetně finanční úhrady. Tím bude skončeno objednání kroužků pro rok 2012.
Kroužky zajistí pokladník ve velikosti vnitřního průměru 7mm, v barvě světle modré, s označením KCHT, CZ,
příčně pak rok 12 a série čísel kroužků začne číslem 9001. Termín dodání nejpozději do 15.12.2011.

Zapsal:

Beran Josef

Kontroloval:

Otta Frank
Veselý Josef

