Zápis z členské schůze
Českého křeččího klubu, z. s.
IČ 26571951, se sídlem Balkova Lhota č. p. 15, PSČ 391 31
konané dne 31. 8. 2019
Místo konání: Pivovar Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13
Přítomno 30 členů z celkových 56 (z toho 10 členů bylo přítomno osobně a 20 členů
v zastoupení na základě udělené plné moci - viz prezenční listina)

Členskou schůzi Českého křeččího klubu, z. s., konanou dne 31. 8. 2019 (dále je „členská
schůze“) zahájila ve 13:20 hod. členka výboru Veronika Brunhoferová.
Bylo konstatováno, že je přítomno (osobně či na základě plné moci) 30 členů z celkového počtu
56 členů a že členská schůze je usnášeníschopná.
Poté bylo přistoupeno k volbě předsedajícího a zapisovatele členské schůze, přičemž jako
předsedající byla navržena Veronika Brunhoferová a jako zapisovatel Bc. Kateřina Ungrová.
Hlasování č. 1 - volba Veroniky Brunhoferové předsedajícím členské schůze
Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 1
Výsledek hlasování: Předsedajícím členské schůze byla zvolena Veronika Brunhoferová.
Hlasování č. 2 - volba Bc. Kateřiny Ungrové zapisovatelem členské schůze
Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 1
Výsledek hlasování: zapisovatelem členské schůze byla zvolena Bc. Kateřina Ungrová.
Dále byl se strany předsedající přednesen program jednání členské schůze ve znění shodném
s pozvánkou, rozeslanou elektronicky všem členům dne 17. 8. 2019, a to v tomto znění:
1)
2)
3)
4)
6)
5)

Zahájení členské schůze.
Volba předsedajícího a zapisovatele.
Schválení programu členské schůze.
Volba členů výboru.
Diskuze.
Závěr

Ze strany předsedající bylo navrženo, aby bylo hlasováno o programu jednání členské schůze.
Hlasování č. 3 – hlasování o programu členské schůze
Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky:
pro: 29
proti: 0
Výsledek hlasování: program členské schůze byl schválen.

zdržel se: 1

Poté bylo přítomným členům oznámeno, že současný výbor ve složení Hana Neradová, Mgr.
Viera Kovaříková a Veronika Brunhoferová odstupuje (rezignuje), s tím, že Mgr. Viera
Kovaříková a Veronika Brunhoferová oznámily svou rezignaci na pozici člena výboru osobně a
v případě nepřítomné Hany Neradové byla její písemná rezignace na členství ve výboru ze strany
předsedající přítomným členům přečtena.
Následně proběhla diskuse, během níž se přihlásili 4 kandidáti na členství ve výboru. Byl rovněž
vznesen návrh, aby hlasování o volbě členů výboru bylo provedeno jako tajné za použití
hlasovacích lístků.
Hlasování č. 4 – hlasování o způsobu volby členů výboru formou tajného hlasování za použití
hlasovacích lístků.
Hlasování proběhlo aklamací s těmito výsledky:
pro: 29
proti: 0
zdržel se: 1
Výsledek hlasování: volba členů výboru bude provedena formou tajného hlasování za
použití hlasovacích lístků.
Poté bylo přistoupeno k tajné volbě výboru a to z těchto kandidátů: Bc. Lucie Bláhová, Barbora
Kohoutová, Ing. Joanna Svačinová a Bc. Kateřina Ungrová. Předsedající rozdala přítomným
členům hlasovací lístky a vyzvala je, aby udělili hlasy příslušným kandidátům, tak, že každý člen
může dát maximálně 3 hlasy.
Hlasování č. 5 – volba členů výboru
Volba členů výboru byla provedena formou tajného hlasování za použití hlasovacích lístků
s následujícími výsledky:
Bc. Lucie Bláhová
24 hlasů
Barbora Kohoutová
17 hlasů
Ing. Joanna Svačinová
16 hlasů
Bc. Kateřina Ungrová
15 hlasů
Výsledek hlasování: byl zvolen nový výbor ve složení Bc. Lucie Bláhová, Barbora
Kohoutová a Ing. Joanna Svačinová
V rámci bodu programu označeného jako diskuse byly projednány následující otázky:
▪
▪
▪

výbor vyzývá členy ke spolupráci s výborem, nejen na výstavách;
výbor otevřel téma možné revize dosavadních dokumentů a postupů spolku a vyzval členy
k připomínkám (k chodu, řádům, Etickému kodexu apod.) s tím, aby tyto připomínky byly
uplatňovány formou e-mailu;
bylo diskutováno o možnosti úpravy stanov spolu v tom smyslu, že by napříště byla
zavedena forma hlasování per rollam (návrh stanov s touto úpravou bude členům rozeslán
k připomínkám s tím, že podle výsledku připomínek bude revidovaný návrh stanov
předložen ke schválení na příští členské schůzi spolku)

Ukončeno v 15:09 hod.
........................................................
Předsedající
Veronika Brunhoferová

...............................................................
Zapisovatel
Bc. Kateřina Ungrová

