
Zápis z průběhu schvalování Návrhu stanov KCHHMO – 31.1. -4. 2. 2016, E-MAIL 

Dle zápisu ze schůze výboru ze dne 8. 1. 2016 je zadáno, že na ČS bude připraven návrh 

stanov ke schválení. V souladu s předchozím rozhodnutím výboru zajistí jednatelka 

L. Svobodová. Návrh předloží výboru do konce února. 

 

Dne 31. 1. 2016 

 Je přijat e-mail od členky klubu Š. Kolářové s návrhem Stanov včetně prezentace 

učiněných změn. 

 Jednatelka L. Svobodová reaguje a informuje Š. Kolářovou, o trvajícím zadání úpravy 

stanov, za návrh děkuje a navrhuje zapracování poznámek do samostatného druhého 

návrhu, který předloží koncem února výboru klubu ke schválení 

 Reaguje předseda DR M. Škrdlík a doporučuje prostudování návrhu Stanov v co 

nejrychlejším čase. K návrhu doporučuje učinit připomínky, ve výboru (a ideálně 

i v DR) tyto připomínky vypořádat a souhlasné zapracovat do finálního znění. Poté 

upravený návrh předložit výboru k hlasování o schválení. V případě schválen návrhu 

jej doporučuje vložit jako přílohu do Zpravodaje, aby všichni členové klubu měli návrh 

Stanov předem v písemné formě. Š. Kolářové děkuje za zpracovaný návrh k diskusi. 

 L. Svobodová upozorňuje na uzávěrku zpravodaje, aby mohl být včas zaslán členům. 

Pro tiskárnu je nutné schválený návrh Stanov mít k dispozici do čtvrtka 4. 2. 2016 

ráno. Zasílá rovněž informace z ČMKU, co je nutné pro zápis klubu do spolkového 

rejstříku, pro kontrolu předloženého návrh. Dále upozorňuje na příliš krátkou dobu 

pro nastudování návrhu.  

Dne 1. 2. 2016 

 M. Škrdlík reaguje, že návrh Stanov je nutné zaslat členům klubu písemně předem. 

Pokud se podaří návrh Stanov vložit do Zpravodaje, tak klub ušetří více jak 5.500 Kč.  

 Výbor klubu souhlasí. 

 L. Svobodová informuje, že tiskárna počítá se zasláním návrhu Stanov do čtvrtka. 

Návrh bude vložen do Zpravodaje na samostatném listu a expedice Zpravodaje se 

z toho důvodu odkládá na pondělí. 

 J. Sajbot zasílá členům výboru a DR své připomínky k návrhu Stanov od Š. Kolářové. 

Dále předává informace z ČMKU zaslané L. Svobodovou předsedovi DR. 

Dne 2. 2. 2016 

 Z. Veselá. L. Svobodová a Fr. Šimek předkládají další návrhy a připomínky. Probíhá 

diskuze. 

 Připomínka P. Novotného a J. Sajbota ohledně změny sídla KCHHMO na adresu ČMKJ. 

Fr. Šimek reaguje, že místo sídla klubu předjednal před uvedením v návrhu stanov 



včetně předběžného souhlasu. Kontakt k administrativnímu vyřízení byl předán 

jednatelce L. Svobodové. 

 Na žádost předsedy klubu V. Prouzy iniciováno hlasování o návrhu stanov.  

Dne 3. 2. 2016 

 Předseda DR M. Škrdlík předkládá další připomínky pro zapracování. Hlasování 

je přerušeno. Návrh doplněn. Probíhá diskuze. 

 R. Duda, J. Kopřiva, L. Svobodová předkládají další návrhy úprav. Členové výboru 

souhlasí.  

 Do návrhu zapracovány poznámky a připomínky. 

 Probíhá opětovné hlasování. 

Dne 4. 2. 2016 

Výsledek hlasování 

 Pro - 9 členů výboru 

 Proti - 1 člen 

 Zdržel se - 1 člen 

Dozorčí rada se vyjadřuje rovněž souhlasně. 

 Schválený návrh Stanov zaslán 4.2.9:50 L. Svobodové.  

 Návrh zaslán do tiskárny L. Svobodovou v 10:15. Tiskárna obratem potvrdila, 
že zadává do výroby.  

 Poté bylo zjištěno, že v článku V, odst. 9 a článku XV, odst. 4 se vyskytla chyba oproti 
původnímu schválenému návrhu. Chyba vznikla z důvodu chybného převodu 
do tiskového formátu. Stanovy byly již v tisku.  

 Výbor a DR rozhodla o zastavení tisku, aby nedošlo k porušení mandátu výboru klubu. 

 J. Sajbot komunikuje s tiskárnou. Pan Svoboda informuje, že již je vše vytisknuté, ale 
že není problém s distribucí počkat a vložit opravenou verzi návrhu Stanov. Pokud 
tiskárna odešle ve středu 10. 2. 2016, tak většina členů bude v pátek 12. 2. 2016 mít 
zpravodaj se správným návrhem Stanov. 

 Návrh Stanov byl opraven a zaslán členům výboru a DR k dodatečné kontrole.  
 
Dne 5. 2. 2016 

 Proběhla finální kontrola, odsouhlasení a návrh Stanov byl v 16:00 předán k tisku. 

 

Zapsala Zuzana Veselá 


