Zápis z členské schůze ZO ČSCH Kuřim konané dne 11. 6. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny (12 přítomných členů ZO s právem hlasování)
Program:
1. Úvod a předání průkazek novým členům ZO z října 2016
2. Vydání členských známek na rok 2017
3. Informace o činnosti výboru ZO od minulé ČS - VČS 5. 3. 2017
4. Příprava voleb v roce 2018
5. Výstavní plán na rok 2017
6. Oslavy 75.výročí založení spolku
7. Diskuse a termín další ČS
8. Návrh na usnesení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Schůzi zahájil a řídil předseda ZO L. Reidlinger a seznámil přítomné s programem
schůze. Dále předal novým členům ZO přijatým v říjnu 2016 členské průkazky (Ž.
Odehnalová, M. Šroller).
2. Z. Koláček vydal přítomným členské známky na rok 2017.
3. Informaci o činnosti výboru ZO od minulé členské schůze podala D. Malá (daňové
přiznání za rok 2016, prodej starých král. klecí, objednávka nových králičích a
drůbežích, příprava ČS…)
4 . Příprava voleb v roce 2018
– volba volební komise (návrh 3-členná ve složení Pavel Pražan, Jan Komůrka,
Michal Šroller),
- počet členů výboru ZO – návrh 5 - předseda, jednatel, ekonom a 2 členové výboru,
- návrh na zřízení kontrolní komise ZO , min. 3-členná,
- volba členů výboru ZO z jednotlivých kandidátů.
5. Výstavní plán na rok 2017 – přehled výstav v tištěné podobě předala přítomným
členům ZO D. Malá současně informovala o záměru příspěvku na náklady
vystavovatelů z řad ZO Kuřim na oblastní výstavu v Ivančicích. V případě plánované
výstavy Kuřim 2017 bylo navrženo ponechání dobrovolného vstupného pro
návštěvníky výstavy a změna výstavních podmínek – zrušení dotace na hromadný
svoz zvířat
6. Oslavy 75.výročí založení kuřimského spolku. L. Reidlinger uvedl návrhy
příležitostních upomínkových předmětů – návrh plaketa pro členy ZO, zástupce města
a OO Brno (celkem 25 ks), dále návrh na pořízení reklamních propisek v počtu 200 ks.
Pro členy ZO dále navrženo pořízení šusťákovek – nutno najít vhodný tip, zjistit cenu
a objednat k předání na vánočním večírku 2017
7. Diskuse:
- návrh na prodej starých klecí členům ZO, zájem o drůbeží klece, navržena prodejní
cena 100 Kč/ks (navrhl P.Pražan),
- návrh na uspořádání zájezdu pro členy ZO jako společnou akci spolku za účelem
stmelení kolektivu (návrh p.Pražan)
- návrh termínu další členské schůze 3. 9. 2017 v 10,00 hodin v klubovně ZO.

Usnesení z členské schůze:
Členská schůze ZO ČSCH Kuřim konaná dne 11. 6. 2017
bere na vědomí
• informaci o činnosti ZO od minulé členské schůze VČS) v březnu 2017

schvaluje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-člennou volební komisi pro přípravu voleb v roce 2018 ve složení Pavel Pražan, Jan
Komůrka, Michal Šroller
počet členů výboru ZO – 5 - předseda, jednatel, ekonom a dva členové výboru
zřízení kontrolní komise ZO v počtu 3 členů
volbu členů výboru ZO z jednotlivých kandidátů
ponechání dobrovolného vstupného na výstavu Kuřim 2017
změnu výstavních podmínek –zrušení dotace na hromadný svoz zvířat na výstavu
návrh na odprodej starých drůbežích voliér členům ZO za cenu 100 Kč/ks
pořízení pamětních plaketek v počtu 25 ks u příležitosti 75.výročí založení spolku
nákup reklamních propisek u příležitosti výročí spolku v počtu 200 ks
termín další členské schůze – 3. 9. 2017 v 10,00 hodin
ukládá výboru ZO
zorganizovat společnou akci spolku za účelem stmelení kolektivu (např. posezení ve
vinném sklípku), účast jen dospělí členové ZO.

Hlasování o usnesení: pro – 11,
Návrh na usnesení byl přijat.

Zapsala: D.Malá
Přílohy: prezenční listina
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