Zápis ze sněmu členů
Náhradní sněm členů Paint Horse Clubu ČR, z.s.
Dne 25.3.2017, Hotel Kobero, Říčany u Brna
Zapisovatel: Karla Gabrielová
Ověření zápisu: Roman Poláček
Sněm členů zahájila A. Poláková až v 10,50 hod, protože jsme čekali na kandidáty do
mimořádných voleb: J.Orság se zřekl kandidatury již cca dva týdny před sněmem a omluvil
se předem z účasti na sněmu z pracovních důvodů.
M. Orlitová se zřekla kandidatury formou sms zprávy v 10,20 hod v den sněmu.
R.Osvaldová se zřekla kandidatury formou mailu v 9:33 hod v den sněmu
Ostatní dvě nominované: L.Šnáblová a D.Chmelová se nedostavily ani se nijak neomluvily
ani se kandidatury nezřekly.
1. A. Poláková přivítala všechny účastníky sněmu a seznámila je s programem sněmu:
Program sněmu: 1. Přivítání všech zúčastněných, prezenční listina
2. Shrnutí akcí v roce 2016
3. Vyhlášení šampionů za rok 2016
4. Účetní uzávěrka za rok 2016
5. Informace členům a návrh kalendáře akcí na sezónu 2017
6. Informace členům o možnostech státních dotací MŠMT a JM kraje pro činnost
klubu a jiné možné zdroje příjmů
7. Otevřený dopis prezidentce Paint Horse Clubu ČR – přednesení dokumentu a
vyjádření se k jednotlivým bodům.
8. Mimořádné volby představenstva klubu
9. Oběd
Z v.u. důvodů – tedy, že se nedostavil žádný z kandidátů nominovaných do mimořádných voleb
(které byly uměle vynuceny zpochybňováním činnosti současného představenstva klubu a
zpochybňováním činnosti klubu jako takového) se po zahájení náhradního sněmu nejdříve
hlasovalo o schválení programu sněmu a to s tímto výsledkem:
Hlasování o programu sněmu: PRO-0 -,PROTI -9, ZDRŽEL-0
Přítomní členové totiž vyjádřili nesouhlas s bodem jednání č.8- mimořádné volby
Proto se přistoupilo k hlasování o bodech 1.-7. a to s tímto výsledkem:
Hlasování o programu sněmu: body 1.-7. PRO-9-,PROTI -0, ZDRŽEL-0
A následovalo samostatné hlasování o bodu č. 8 – mimořádné volby – s tímto výsledkem:
Hlasování o zrušení bodu 8. Mimořádné volby: PRO-9 -,PROTI -0, ZDRŽEL-0
Následně se přistoupilo k jednotlivým bodům programu, tak jak byly odhlasovány:
2. A. Poláková stručně shrnula akce pořádané PHC ČR v roce 2016-podrobně projednáno na
předcházejícím sněmu, nikdo neměl žádné dotazy či námitky
Hlasování : PRO-9 -,PROTI -0, ZDRŽEL-0
3.Vyhlášení šampionů za rok 2016-bylo předáno na předcházejícím sněmu, kromě P. Bícové, která
požádala o zaslání
4.Účetní uzávěrka za rok 2016-přečtena, nechána kolovat - připravena na odevzdání FÚ a v

ang.verzi do APHA.
Součástí byl přesný seznam inventárních zásob v ceně: 53 845 Kč
Hlasování : PRO-9 -,PROTI -0, ZDRŽEL-0
5.Kalendář akcí na sezónu 2017 - Paint horse show na Čeladné -5.-6.8.2017
Trail Ride ve spolupráci s Klubem turistů začátek září v Huzové u
paní Gabriely Vranové.
Hlasování : PRO-9 -,PROTI -0, ZDRŽEL-0
6.Informace členům o možnostech státních dotací-zažádáno u MŠMT
7.Otevřený dopis prezidentce Paint Horse Clubu ČR -podrobně projednáno na předcházejícím
sněmu,nikdo neměl žádné dotazy či námitky a navíc nebylo s kým řešit-nikdo z pisatelů nepřijel.
Vzhledem k tomu, že byla R.Osvaldová vyzvána, aby se presidiu omluvila, což do dnešního dne
neučinila, navrhuje presidium disciplinární řízení. Za poškození dobrého jména klubu a jeho
představenstva podmínečné vyloučení člena až do odvolání, pokud se tedy do 30 dnů písemně
neomluví a nezveřejní svou omluvu stejnými cestami, jako svůj otevřený dopis.
Hlasování : PRO-9 -,PROTI -0, ZDRŽEL-0
Závěr :
Vzhledem k vyslovené důvěře tedy zůstalo představenstvo ve svých funkcích a místo odstupující
R.Křenkovské byla kooptovana do funkce sekretáře klubu paní M. Klejchová.
Diskuse: návrh A. Dlouhé na dodání přesné definice členství v PHC ČR na webových stránkách.
Roční členství je od 1.1. do 31.12. daného roku, přičemž ho lze bez vstupního poplatku obnovit
nejpozději do 28.2.Po tomto datu bude vždy požadován vstupní poplatek.
Poděkování všem členům , kterým záleží na fungování klubu a ukončení sněmu.
9. Oběd

