
Usnesení z Mimořádné valné hromady KCHMPP o. s., 16. 01. 2011 
 

1. akceptuje, že MVH povede Ing. Alena Košťálová, zápis pořídí Mgr. Václava Rybárová, 
evidenci a počet přítomných (skore) bude sledovat Markéta Hartmannová,  
2. souhlasí, že před zvolením pracovních komisí bude hlasy volících sčítat Dozorčí rada 
KCHMPP o. s.,  
3. schvaluje program, tak jak byl předložen na pozvánce,  
4. schválila pracovní komise MVH ve složení:  
 

mandátní komise – p. Kalina, p. David, p. Nekvasilová 
volební komise – p. Kortiš, p. Fasora, p. Rokos 

 
5. bere na vědomí zprávu Ing. Aleny Košťálové, pověřené vedením klubu o stavu klubu  
6. bere na vědomí zprávu Dozorčí rady o kontrole hospodaření klubu přednesenou 
předsedkyní Jitkou Rodovou a doplněnou Jaroslavem Rudolfem,  
7. potvrzuje vyslovení nedůvěry výboru KCHMPP o. s. a odvolává jeho členy z funkcí, 
odvolává pana Staška z funkce náhradníka DR  
8. schvaluje volbu do orgánů KCHMPP o. s. – ve složení:  
 

výbor – Ing. Alena Košťálová, Mgr. Václava Rybárová, Ing. Kateřina Milbachová, Jaroslav 
Rudolf, Markéta Hartmannová, 

náhradníci – Ladislav Kortiš, Zuzana Hodová 
dozorčí rada – Jitka Rodová (zůstává ve funkci), Milan Bílovecký, Jan Markup, 

náhradník – Bohuslav Gruber 
 
9. projednala chování a jednání členky výboru Radovany Dufkové a přijala závěr, aby DR 
pokračovala v kárném řízení vedeném s ní a neprodleně ho ukončila,  
10. schválila nový klubový poplatek ve výši 500,-Kč za vyřízení přihlášky k zápisu štěňat 
nečlena klubu,  
11. neschválila návrh p. Fremrové na snížení poplatku za individuální bonitaci,  
12. schválila zvýhodněné členství pro rodinného příslušníka s bydlištěm na stejné adrese ve 
výši 200 Kč,kteří obdrží pouze jeden zpravodaj,  
13. potvrdila, že na schůzích sekcí není možné použít plných mocí k zastupování členů při 
hlasování,  
14. ukládá výboru zvýšit pravomoci sekcí,  
15. ukládá výboru a DR, aby ve spolupráci s právníkem připravili návrh nových stanov k 
projednání na příští valné hromadě ve smyslu stanov  
16. akceptuje obnovené členství pro rok 2011 do konce února 2011 (zaplacený členský 
poplatek ve výši 400 Kč a odeslání evidenčního listu)  
 
Hlasování – pro 34, proti 0, zdržel se 0  
Zapsala: Mgr. V. Rybárová 
 


