Zápis
z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů z.s. dne 15.10.2016 v Hradci Králové
Přítomno 8 členů a jeden host, 4 členové omluveni, dle presenční listiny.
Program schůze:
1) přivítání členů, přečtení programu a jeho schválení členskou schůzí
zahájení schůze - kontrola usnesení z minulé členské schůze
2) vyhodnocení letové sezóny – předání diplomů a trofejí
3) slovo revizora
4) slova členů předsednictva
5) doplňující volby do předsednictva
--- přestávka --- během níž proběhne objednávka kroužků
6) diskuze: připomínky, návrhy a dotazy členů
7) schválení usnesení členské schůze
Ad.1. Přítomné přivítal F. Otta, přečetl zápis z minulé členské schůze a uvedl, že body
usnesení byly splněny. Představil jediného kandidáta, Romana Čermáka, do předsednictva,
který se přihlásil ve vyhlášeném termínu.
Z členů si nikdo nevyžádal materiál o 10. výročí KCHT a proto lze předpokládat, že další
kroky k zveřejnění udělá předsednictvo tak, aby materiál byl srozumitelný, pravdivý a
minimalizoval případné emoce.
O možnosti zasílání elektronické kopie letových formulářů bude diskuse s přijetím
rozhodnutí.
F. Otta přednesl návrh programu dnešní schůze, který byl všemi přítomnými schválen.
Ad.2. Vyhodnocení letové sezóny 2016 provedl J. Beran. Předal diplomy a poháry nejlepším
a všem popřál, aby se v příštím roce vedlo minimálně stejně dobře. Výsledky a statistika
letové sezóny jsou na webu KCHT a budou i v podzimním věstníku.
Ad.3. V. Gaudl se nemohl zúčastnit schůze, neboť je po operaci a předem se omluvil ze
schůze.
Ad.4. F. Otta poukázal na zvyšující se potíže v orientaci pro malé zapsané spolky, jako je náš,
pramenící z různých novelizacích zákona a požádal přítomné, aby se v diskusi vyjádřili
k našemu dalšímu pokračování činnosti pod hlavičkou zapsaného spolku. Připomenul
členům, že jediný příjem Klubu jsou členské příspěvky a mimo tento malý peněžní obnos
Klub nevlastní žádný jiný majetek.
J. Beran přednesl zprávu pokladní a poukázal na možnost nahlédnout do všech dokumentů
KCHT, které přinesl. Dále přečetl zápis ze schůze předsednictva z 23.9.2016, kde
předsednictvo navrhuje nevybírat pro rok 2017 členské příspěvky. Všemi přítomnými návrh
předsednictva přijat.
Ad.5. V úvodu byl představen kandidát pro doplňující volbu do předsednictva Roman
Čermák. Všichni přítomní kandidáta znají, v letošních soutěžích byl pověřen kontrolou
letových formulářů, kterou prováděl svědomitě. Pro jeho volbu se vyslovilo 7 přítomných a
on sám se zdržel hlasování.

O přestávce proběhla objednávka klubových kroužků. Nepřítomné členy osloví J. Beran,
abychom mohli provést závaznou objednávku v dostatečném předstihu, aby kroužky byly
k dispozici v prvním týdnu roku 2017.
Ad.6. V diskusi se přítomní zamýšleli nad dalším působením tipplerkářů formou zapsaného
spolku a elektronického předávání letových formulářů. Závěry diskuse jsou uvedeny
v usnesení a jsou závazné.
Ad.7. Všech 8 přítomných členů Klubu se volbou jednohlasně vyslovilo pro ukončení Klubu
chovatelů tipplerů z.s. jako zapsaného spolku a připravilo následující body pro schválení
v usnesení členské schůze:
-zvolili za likvidátora Franka Ottu, nar. 26.11.1952, bytem M.Horákové 463/71; 500 06
Hradec Králové 7 hlasy, kdy F. Otta se zdržel hlasování
-určili termín zahájení příprav k likvidaci k 1.12.2016
-odsouhlasili zrušení BÚ u Fio banky a.s. nejpozději k termínu likvidace
-požadují zbylé finanční prostředky rozdělit rovným dílem, mezi všechny členy
zapsaného spolku.
Elektronické zasílání letových formulářů bude zapracováno, jako pojistka možného zdržení
dopisu na České poště (ČP), do LŘ ustanovení VIII./1 v následujícím znění a v přiměřeném
termínu bude zveřejněno na stránkách KCHT:
1) Letové formuláře budou zasílány tomu členu KLUBU, který bude zpracováním Letových formulářů
předsednictvem pověřen. Jméno a adresa této osoby bude uvedena v Letovém formuláři pro daný rok.
Soutěžící zašle svůj Letový formulář ne později než první pracovní den následující po soutěžním
víkendu (rozhoduje datum poštovního razítka) k tomuto textu bude dodáno a má možnost v tento
den odeslat elektronickou kopii Letového formuláře na predsednictvo@centrum.cz.

V Příloze č.3 LŘ ustanovení VIII./1 dojde k doplnění:
1) Letový formulář (dále jen LF) bude zasílán pověřenému členu Klubu. Tato pověřená osoba vyznačí
na druhou stranu LF den, kdy LF obdržela a den odeslání (datum poštovního razítka), poté LF
podepíše. LF může být také doručen pověřené osobě osobně a ta v tomto případě vyznačí na druhou
strany LF datum osobního předání. k tomuto textu bude dodáno Pokud ČP doručí LF s o den
zpožděným razítkem a elektronická kopie LF byla zaslána souběžně v náležitém termínu mailem na
predsednictvo@centrum.cz , bude LF uznán.

O usnesení z členské schůze dal hlasovat F. Otta s výsledkem: Pro 8 členů, nikdo proti, nikdo
se nezdržel hlasování.

Zapsal: Josef Beran

Kontrolovali: Frank Otta

a

Roman Čermák

