
Zápis z kooptace do výboru KCHHMO a obsazení funkce ekonoma 

a matrikáře– 15. -24.2.2017 - e-mail 

 

Přítomni: M. Blažek, R. Duda, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, H. Netíková Svobodová, 

P. Novotný, L. Svobodová, Z. Veselá a následně Lada Kvapilová 

 

Úvod: 

Dne 15. 2. 2017 v návaznosti na informační e-mail o výsledku hlasování ohledně poplatků za 9té a 
další štěně obdrží výbor a dozorčí rada Klubu e-mail od člena výboru, ekonoma a matrikáře Jaroslava 
Sajbota kde uvádí: „Zdravím Vás. Děkuji za zprávu a oznamuji Vám, že k dnešnímu dni končím se svým 
členstvím ve výboru KCHHMO a také s členstvím v klubu. Zítra ráno vše, co se týká klubu, odvezu do 
archívu OMS Karviná, kde bude vše uzamčeno. Čekám na informaci, kdo a kdy si to přijede převzít. 
Peníze, které mám, k dnešnímu dni na pokladně převedu zítra na účet KCHHMO u Fio banky. Mějte se 
hezky, Jarda Sajbot.“  
 

Dne 18. 2. 2017 

V reakci na tento e-mail a nutnost tuto situaci řešit přichází e-mail od předsedy Klubu Petra 

Novotného, kde dává členům výboru hlasovat o kooptaci Lady Kvapilové do výboru.  

Probíhá hlasování a vyjádření jednotlivých členů výboru. 
 
Výsledky: 
Z 9 členů výboru 7 x SOUHLASÍM, 1 x ZDRŽEL SE, 1 x konkrétní odpověď nedorazila platně (dorazila 
informace o Zdržení se hlasování Lucie Svobodové pouze na e-mail předsedy Klubu). 
Členové výboru ve většině jsou PRO KOOPTACI Lady Kvapilové do výboru KCHHMO z.s.. 
 
Dne 21. 2. 2017 vyzývá předseda Klubu výboru k vyjádření obsazení funkce ekonoma a matrikáře. 
Z návrhu vychází 3 varianty: 
Varianta 1 - Lada Kvapilová - ekonom + matrikář 
Varianta 2 - Lada Kvapilová - ekonom , Hana Svobodová - matrikář 
Varianta 3 - Lada Kvapilová - ekonom , Pavla Latinová Mičulková - matrikář 

Probíhá hlasování. 
 
Výsledky: 
Z 10 členů výboru 7 x varianta č. 1, 1 x varianta č. 2, 2 x konkrétní odpověď nedorazila. 
Členové výboru ve většině jsou PRO Ladu Kvapilovou ve funkci ekonoma i matrikáře výboru 
KCHHMO z.s.. 
 
Agenda je předána na návrh dozorčí rady, za účasti MVDr. Jiřího Dvořáka za DR, předsedy Klubu Petra 
Novotného, bývalého ekonoma a matrikáře Jaroslava Sajbota a nové ekonomky a matrikářky Lady 
Kvapilové v neděli 26. 2. 2017. 

Zapsala Zuzana Veselá 


