
Zápis ze schůze 7. 12. 2013: 
 
1 a) Zahájení a následné odložení pro malý počet členů 
  b) Opětovné zahájení. Přítomných členů 49 
 
2 Volba návrhové, volební a mandátové komise a zapisovatele. 
  a) Návrhová komise - Fričová, Glossová, Vaverková  (Pro: 34, proti 3, zdrželi se 3)  
  b) Mandátová a volební komise - Škorová, Lustyková, Míková (pro 43, proti 1) 
  c) Zapisovatel - Pupík (Pro 43, proti 0) 
 
3 Schválení programu po doplnění o projednávání Kárného řádu (Pro 34) 
 
4 Zpráva předsedy (hodnocení organizace MR, MRM, MS, poděkování reprezentantům a 
končícímu výboru) 
 
5 Zpráva KRK (kontrola hospodaření, kritika práce komise rozhodčích,...) - celá zpráva je ke 
stažení na webových stránkách klubu. 
 
6 Volba nového výboru  
   Antonín Palata - 26 hlasů 
   Stanislav Mašek - 33 hlasů 
   Michaela Bakrlíková - 42 hlasů 
   Petr Dostál - 32 hlasů 
   Kateřina Lerlová - 41 hlasů 
   Adriana Slezáková - 28 hlasů  
    
Byl zvolen nový výbor ve složení Michaela Bakrlíková (předseda), Stanislav Mašek 
(místopředseda), Petr Dostál (komunikace s členskou základnou), Kateřina Lerlová (Delegace 
rozhodčích), Adriana Slezáková (Výkonnostní průkazy). 
 
7 Volba KRK 
   Lucie Janošová 
   Zdeněk Spolek (předseda) 
   Jana Urbanová 
         
8 Návrh nových stanov - neschváleno (pro 27, proti 6, zdrželo se 11) 
 
9 Kárný řád (první hlasování prohlášeno za zmatečné, druhým hlasováním zamítnuto) 
 
10 Návrh na ukončení zasílání Psích sportů - schváleno (pro 28, proti 3, zdrželo se 17). Návrh na 
změnu výše členských poplatků byl stažen z hlasování. 
 
11 Změna plateb za Výkonnostní průkazy – neschváleno 
 
12 Návrh na zaměstnance pro administrativu - staženo z hlasování (je v kompetenci výboru) 
 
13 Návrh rozpočtu - staženo z hlasování. Rozpočet byl členské schůzi pouze předložen. 
 
14 Tomáš Lerl navrhuje výboru se zabývat WAO - výbor bere na vědomí 
 
15 Návrh na zrušení Per rollam číslo 76 (výjezd delegáta) - schváleno (pro 35, proti 3, zdržel se 1) 
 



16 Renata Mandová formulovala svůj návrh na výklad sousloví březí fena - zamítnuto (pro 6, proti 
22, zdrželo se 5) 
 
17 Návrh Jany Urbanové týkající se startu háravých fen na konci startovního pole - zamítnuto (pro 
3, proti 12, zdrželo se 8) 
 
18 Návrhy Petra Dostála na zanesení 3 úkolů pro výbor do usnesení (Jmenovat předsedu komise 
rozhodčích, dořešit probíhající disciplinární řízení a zajistit návaznost normativů) – schválen pouze 
první návrh. 
  
19 Schválení usnesení (pro 33, proti 0, zdrželo se 2) 
 
Zapsal Petr Pupík 
 
   


