
Pozvánka na náhradní členskou schůzi 
 

Výbor Spolku chovatelů Slovenských čuvačů 

v souladu s ustanovením § 257 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

svolává 

 

NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 

Spolku chovatelů Slovenských čuvačů 

(dále jen „Spolek“) 

se sídlem Mostecká 129, Braňany, PSČ 435 22, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem v oddíle L, vložce 12481, která se bude konat  

dne 26.9.2020 od 16.15 hodin v prostorách výstavní haly Kynologického klubu Zetor, Jedovnická 4394, 

Brno - Vinohrady, PSČ 628 00 

 

Pořad jednání: 

 

1) Zahájení.  

2) Volba předsedy členské schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 

3) Volba volební komise v počtu 3 osob (předsedy, sčitatele hlasů a zapisovatele) 

4) Projednání zprávy výboru o činnosti Spolku za rok 2019. 

5) Projednání zprávy jednatele Spolku za rok 2019. 

6) Projednání zprávy o výsledcích hospodaření Spolku za rok 2019. 

7) Projednání zprávy kontrolní a revizní komise Spolku za rok 2019. 

8) Projednání zprávy poradce chovu za rok 2019. 

9) Schválení návrhu rozpočtu Spolku pro rok 2021. 

10) Změna čl. 5.3., 5.4., 6.1., 6.5., 6.6., 6.7., 7.1. stanov, vytvoření nového čl. 6.4., 6.8., 6.9., 6.10., 7.1.13. 

stanov Spolku 

11) Ustanovení funkce administrátora chovu, pro stávajícího člena výboru Jaroslavu Říhovou, a výcvikáře, 

pro stávajícího člena výboru Kateřinu Brtníkovou. 

12) Vytvoření funkce tajemníka a volba nového člena výboru s funkcí tajemníka z jediného kandidáta Mgr. 

Markéty Moulisové. 

13) Volba nového člena Kontrolní a revizní komise, pouze v případě odstoupení stávajícího člena Mgr. 

Markéty Moulisové, a to z kandidátů Olgy Jüstové, Miroslava Moulise a Pavlíny Hrabalové. 

14) Bonitační směrnice 

15) Úprava platné Směrnice o členských a ostatních poplatcích. 

16) Udělení čestného členství paní Janě Goliášové a Jaroslavě Říhové. 

17) Různé (GDPR, nová přihláška do Spolku, platba výstav prostřednictvím GoPay). 

18) Diskuze. 

19) Závěr. 

 

Zápis účastníků náhradní členské schůze do listiny přítomných bude probíhat od 16:15 hod. v místě konání 

náhradní členské schůze. Při registraci se členové prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění 

se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné 

plné moci (zmocnění). Podpisy na zmocnění nemusí být ověřeny, za jejich pravost odpovídá zmocněnec.  

 

Všichni členové berou na vědomí, že byli řádně a v dostatečném předstihu seznámeni podrobně s programem 

jednání členské schůze, a to pozvánkou zveřejněnou dne 30.7.2020, když jim byly zároveň poskytnuty 

podrobné, vysvětlující informace, zejména k projednávaným bodům č. 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16. 

K projednávanému bodu 10 programu pozvánky bylo navíc všem členům zasláno, kromě vysvětlujících 

informací, i úplné znění stanov s vyznačenými navrhovanými změnami. K projednávanému bodu 14 programu 

pozvánky pak bylo členů zasláno úplné znění nové bonitační směrnice. Z tohoto důvodu nebudou s touto 

pozvánkou na náhradní členskou schůzi vysvětlující informace a výše uvedené dokumenty znovu zasílány.  

 

Datum: 26.9.2020 v 15:12 hod. 

 

 

Za Výbor Spolku 

Romana Rendlová, předseda 


