
Usnesení přijatá Valnou hromadou KCHMPP o. s. dne 24. 11. 2012 

Usnesení č. 1 

Delegáti VH schválili mimořádnou zprávu DR KCHMPP o. s. o regulérnosti 

Mimořádné valné hromady KCHMPP o. s. a volbě orgánů klubu ze dne 16. 1. 2011.  

MVH konaná dne 16. 1.2011 a na ní zvolené klubové orgány jsou regulérní a platné. 

Usnesení č. 2 

VH schvaluje: 

a) 

- vedení VH předsedou klubu p. Rudolfem, 

- sčítací komisi ve složení: p. Bílovecký, p. Dvořáková, p. Štefánková, 

- návrhovou komisi ve složení: p. Daňková, p. Potůčková, p. Mgr. Šedinová, 

- zapisovatelku p. Mgr. Novákovou, 

- ověřovatele zápisu p. Rudolfa, předsedu klubu, p. Ing. Z. Vaňourkovou a p. 

Čertíkovou, 

- program jednání VH dle pozvánky, rozšířený o volbu náhradníka do výboru 

za p. Kortiše, který z klubu odešel, 

- přítomnost hostů – pracovní skupina ČMKU p. Ing. Kubeš, p. Kudrnáčová 

a p. Márová a právní zástupce klubu p. JUDr. Ticháček, 

- délku diskuzního příspěvku v maximální délce 2 min 

b) 

- zprávu předsedy o činnosti klubu za období od 16. 1. 2011, 

- zprávu HPCH, 
- zprávu dozorčí rady, 
- zprávu o hospodaření 

 

c) 

- změnu Stanov KCHMPP o. s. (úplné znění tvoří přílohu tohoto usnesení) 

- změnu Kárného řádu KCHMPP o. s. (úplné znění tvoří přílohu tohoto  

- usnesení) 

- změnu Bonitačního řádu KCHMPP o. s. (úplné znění tvoří přílohu tohoto  

- usnesení) 

- změnu Zápisního řádu KCHMPP o. s. (úplné znění tvoří přílohu tohoto  

- usnesení) 

 

d) 

- volbu Dozorčí rady KCHMPP o. s. ve složení: p. J. Rodová, p. M. 

Bílovecký, p. Ing. M. Jeleňová, náhradník p. Š. Kroftová 

- volbu náhradníka do výboru – p. I. Potůčková 

 

 

 



VH ukládá: 

- výboru klubu vypracovat směrnici o výši klubových poplatků.  Nové 

poplatky mohou být zavedeny pouze se souhlasem VH. Výše členských 

poplatků a poplatku za vystavení krycího listu a bonitaci pro členy klubu 

zůstává nezměněna (nový člen 500,- Kč, stávající člen 400,-Kč, rodinný 

příslušník 200,-Kč, KL 100,- Kč, bonitace 300,- Kč), 

- a povoluje rozšířenému výboru upravovat a měnit podmínky pro udělování 

klubových šampionátů (počty bodů) v návaznosti na normativy ČMKU. 

Body získané do konce r. 2012 budou počítány podle dosud platné 

směrnice, od 1. 1. 2013 bude platit nová směrnice a bude podle ní 

počítáno, 

- orgánům klubu zveřejňovat na internetových stránkách stížnosti podané na 

klub (mimo anonymních) včetně výsledku řešení   

 

VH souhlasí: 

- se zveřejňováním stížností, včetně výsledků řešení až po jejich prošetření 

 

VH bere na vědomí: 

-  prohlášení p. Hochmanové (úplné znění tvoří přílohu tohoto zápisu)  

 

 

Usnesení schváleno počtem 46 delegátů při počtu 46 přítomných delegátů. 


