Svaz chovatelů českého teplokrevníka z.s. (SCHČT)
JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA SCHČT – 15.8.2017 VELKÝ RYBNÍK
Přítomní: Karel Růžička, Kincl Josef, Ing. Barbora Králová, Ph.D., MVDr. Lysák Josef, Ing.
Rostislav Zich, Jan Chýle, Ing. Jana Kreidlová, Ing. Jaroslav Malý
Začátek jednání 15.10 hod.
PROGRAM:
1. Konference SCHČT
Všichni přítomní na základě jednání na MZe dne 2.8.2017, souhlasí s postupem uvedeným
v usnesení ze dne 2.8.2017 v Praze.
1. Konference SCHČT
Konference a členské oblastní schůze se budou konat v Dělnickém domě v Jihlavě. Datum konání
bylo po konzultaci na MZe stanoveno na 6.10.2017. Stanovilo se pevné datum k uzavření
seznamu členské základny 30.4.2017 – pozvánkami budou obesláni všichni členové, kteří
zaplatili k tomuto datu. Seznam členů (včetně adres, kontaktů, datumu platby a zápis, kdy byl
tento člen schválen předsednictvem), bude doručen na sekretariát SCHČT nejpozději dne
18.8.2017. Po jeho obdržení bude zapracován na sekretariátu SCHČT. Doporučeným dopisem
spolu s pozvánkami rozeslán uvedeným členům nejpozději dne 31.8.2017. Garantům bude
odeslán seznam členů do 31.8.2017. V dopise bude přiložena plná moc spolu s obálkou
„odpovědní zásilka“, kterou budou mít členové možnost zaslat v případě, že se osobně nebudou
moci zúčastnit. Do formulářů plných mocí nebudou uváděna jména – každý si napíše osobu,
které plnou moc dá. Podpisy nebudou muset být ověřené.
Klíč k volbě na oblastních schůzích bude na 10 lidí 1 delegát. Zaokrouhlení počtu delegátů bude
probíhat matematicky.
Schválena podoba „Pozvánky k řádným a náhradním oblastním schůzím k řádné konferenci“.
Úpravy budou probíhat – v programu – bod č. 10 po zahájení konference bude následovat volba
předsedajícího konference, dále pak volba pracovních komisí (budou jednotlivě vyjmenovány).
Dále bude probíhat volba předsedy, místopředsedy, 9.člena předsednictva, členů předsednictva,
RPK, kontrolní komise, rozhodčí komise.
V pozvánce bude také uvedena informace, že stanovy jsou k seznámení na webových stránkách.
Bude přítomen právník nebo notářský dozor po celou dobu konání konference, bude dohlížet na
regulérnost voleb, průběhy a hlasování jednotlivých schůzí a konference.
Na místě bude přítomen také notář,
Bylo odhlasováno, že na konferenci nebudou přítomna žádná média.
Tento zápis má dvě strany. Tento zápis obdržely obě strany včetně podpisů.
Jednání ukončeno ve 17.15 hod
Zapsala: Ing. Barbora Králová, Ph.D.
U Hřebčince 479, 397 01 Písek, e-mail: info@schct.cz, http://www.schct.cz
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