Zápis
z členské schůze Klubu chovatelů tipplerů z.s. v likvidaci konané dne 8. 4. 2017 v Hradci
Králové
Účast dle presenční listiny (příloha tohoto Zápisu).
Program schůze:
1) Přivítání členů, přečtení programu schůze a jeho schválení členskou schůzí zahájení
schůze. Kontrola usnesení z minulé členské schůze.
2) Slova členů předsednictva a revizora
3) Předání finančních prostředků klubu členům
--- Přestávka --4) Diskuse
5) Schválení usnesení členské schůze
Ad.1. Přítomné přivítal F. Otta a přečetl program dnešní schůze, který byl přítomnými členy
jednohlasně schválen. K usnesení z minulé členské schůze sdělil, že bylo splněno takto:
Zahájení likvidace spolku proběhlo dne 8.11.2016.
Bankovní účet klubu byl zrušen a peníze v hotovosti byly dne 20.10.2016 převedeny
do pokladny klubu.
Texty na webových stránkách byly postupně doplněny během měsíce října 2016.
Ad.2. J. Beran předložil revizoru, V.Gaudlovi, ke kontrole Přehled hospodaření za rok 2016,
Pokladní knihu za rok 2016 k 31.12.2016, zbytek hotovosti v pokladně (3384,- Kč)
k rozdělení na dnešní schůzi a Pokladní knihu za rok 2017 k 8.4.2017 s nulovým zbytkem.
Revizor hotovost i všechny předložené dokumenty překontroloval a potvrdil, že vše odpovídá
skutečnosti.
R.Čermák předal diplomy ze zahraničí za výsledky minulé letové sezóny.
Ad.3. Peníze v hotovosti byly J.Beranem rozděleny mezi členy oproti podpisu ve formuláři
nazvaném Rozdělení zbytku z pokladny (příloha tohoto Zápisu). Tímto krokem Klub již nemá
žádný majetek ani žádné závazky či pohledávky.
Ad.4. V diskusi zazněl návrh, že bychom se jako klub měli ještě jednou na podzim sejít a
pohovořit o tom, zdali likvidace a výmaz z registru spolků již proběhl nebo ne.
Ad.5. Předseda, F.Otta, souhlasil a zmínil, že by podzimní schůze měla správně ještě
proběhnout, protože zatím nevíme zdali bude náš zapsaný spolek do té doby z registru
vymazán. Nechal o svolání podzimní schůze hlasovat, návrh byl jednohlasně přijat a toto je
jediný bod usnesení dnešní členské schůze.
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