Usnesení mimořádné konference ČMKCHB, z. s. konané 4. 3. 2017 v Havlíčkově Brodu-Perknov.

Konference se zúčastnilo 56 delegátů z 56 delegovaných, tedy 100% účast. Jednání konference bylo dále přítomno 9 hostů
z řad členů klubu.
Po zahájení a přivítání účastníků v 10,00 hodin, byla panem Miroslavem Gorou navržena změna programu jednání v bodu 7 a
8, kdy za přítomnosti 100% delegátů bylo hlasováním zrušeno schvalování nových stanov, chovatelského a zápisního řádu
ČMKCHB a bylo schváleno pouze jejich projednání. Současně byla odhlasována doba funkčního období nového výboru a to
pouze do termínu konání řádné konference ČMKCHB v roce 2019. Následně byl schválen jednací a volební řád mimořádné
konference, poté proběhla volba předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a návrhové, mandátové a volební
komise.
Dalšími body jednání mimořádné konference bylo přednesení zpráv o činnosti výboru klubu za uplynulé období od předsedy,
výcvikáře, obou poradců a matrikáře klubu. Matrikář klubu Ing. J. Jeřábek navrhl mimořádné konferenci, dle znění stanov,
jmenování čestných členů ČMKCHB pana Miroslava Škrabálka, Jiřího Skácila, st., Jana Řepu, Jiřího Hlaváče, Františka Hůrku a
Josefa Šafaříka. Delegáti jejich jmenování hlasováním schválili. Konference vzala tyto zprávy bez připomínek na vědomí.
V bodě č. 5. byla podána zpráva o hospodaření a ekonomice klubu za uplynulé období. Zprávu, kterou přednesl Ing. Z.
Havlíček, vzala konference bez připomínek na vědomí.
Bodem č. 6 programu mimořádné konference bylo přednesení zprávy dozorčí rady klubu, kterou delegátům přednesl kolega
J. Havlín. Také tuto zprávu vzala mimořádná konference na vědomí.
Bodem č. 7. bylo projednání navrhovaných připomínek ve stanovách ČMKCHB, z. s. Delegáty konference byla hlasováním
schválena změna stanov klubu u sídla klubu na adresu: ČMKCHB, z. s., Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov a změna
stanov v názvu dozorčí rady na kontrolní komise.
V bodě 8. byla také schválena změna sídla v Ch a Z řádu klubu a došlo k projednání připravených připomínek chovatelského a
zápisního řádu ČMKCHB bez jejich schvalování.
Následně bylo v bodě č. 9. hlasováním delegátů konference schváleno odvolání stávajících členů výboru a dozorčí rady klubu.
Poté se představili, nebo v případě nepřítomnosti byli kolegy z oblasti představeni kandidáti do obou orgánů klubu.
Následovala volba členů výboru klubu dle schváleného volebního řádu. Do nového výboru byli delegáty konference zvoleni:
JUDr. Filip Princ, Ladislav Varvařovský, ing. Norbert Pelc, ing. Luboš Vodolan, Jiří Skácil ml., Miroslav Gora a ing. Zdeněk
Trojan. Náhradníci do výboru klubu byli zvoleni v pořadí: 1. náhradník Ota Buršík, 2. náhradník Roman Trojka a 3. náhradník
ing. Josef Jeřábek.
Do kontrolní komise byli zvoleni: ing. Jaroslav Nerad, ing. Ladislav Novotný a ing. Miroslav Peterka. Náhradníky KK byli
zvoleni: David Škurek a Miroslav Zatloukal.
Po proběhnutí diskuze bylo delegáty konference odhlasováno schválení usnesení z mimořádné konference ČMKCHB, z. s.
v tomto výše uvedeném znění. Jednání konference bylo ukončeno předsedajícím v 17,00 hod.

Zapsal Vít Beránek a členové návrhové komise Ing. David Bauch a Daniel Drobný
V Havlíčkově Brodu – Perknov, dne 4. 3. 2017

