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Usnesení z členské schůze Klubu bretaňských ohařů z.s.; IČ: 67673309, konané  

dne 16.3.2019 v Benešově 

1) Členská schůze bere na vědomí 

- Zprávu předsedkyně klubu p. Heleny Dvořákové 

- Zveřejněný plán klubových akcí, projednaný a navržený výborem klubu dle příslušných 

reglementů ČMKJ v roce 2018 na rok 2019 

- Zprávy členů výboru (poradci chovu, výcvikář a ekonom) a s tím související přednesený stav o 

hospodaření klubu v roce 2018 a rozpočet na rok 2019 

- Zprávu předsedy KRK p. Slavomíra Hanáčka 

- Vyloučení p. Dariny Kocúrové z řad členů Klubu bretaňských ohařů, z.s., která nevyužila svého 

práva odvolat se ke členské schůzi proti svému vyloučení z klubu na základě rozhodnutí výboru 

klubu 

- Informaci o nově zapsaném spolku Klub auvergneských ohařů, z.s.; IČ: 07862300, se sídlem 

Příčná 355, 751 11 Radslavice 

2) Členská schůze schvaluje 

- Program jednání s pořadím bodů, tak jak byl schválen při zahájení jednání 

- Volbu mandátové komise, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu (podrobně 

v Zápisu z členské schůze, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení) 

- vyloučení p. Květuše Kocúrové z řad členů Klubu bretaňských ohařů z.s. na základě 

projednání jejího včasného písemného odvolání, prostřednictvím svého právního zástupce 

p. Mgr. Davida Krofty (pro 47, proti 17, zdržel 2) 

- Členská schůze schválila zařazení dalších dvou plemen ohařů Braque Bourbonnais 

(bourbonský ohař) a Perdiguero de Burgos (burgoský ohař) do portfolia zastřešených 

klubových plemen (pro 66, proti 0, zdržel 0) 

- navržené čestné členy dle návrhu výboru KBO (pro 57, proti 1, zdržel 3) 

- potvrzení kompetence výboru klubu určovat poradce chovu  

 

- projednání a schválení přednesených úprav návrhu nových stanov klubu:  

• kapitola 8, bod 7 - změna nadpoloviční většiny členů na 25% všech členů (pro 62, proti 3, 

zdržel 1) 

• kapitola 8, bod 8 - změna formulace tajného hlasování na návrh 1/3 přítomných členů (pro 

59, proti 0, zdržel 7) 

• kapitola 8, bod 13 - vypuštění bodu 13 (pro 56, proti 16, zdržel 3) 

• Členská schůze schválila doplnění kapitoly 1 odstavec 3 o "doručení jakoukoliv ověřitelnou 

formou. (pro 44, proti 13, zdržel 3) 

• Členská schůze schválila doplnění kapitoly 2, bod 1 a schválená plemena (pro 66, proti 0, 

zdržel 0) 

• Následně členská schůze schválila návrh nových stanov ve znění všech výše uvedených a 

schválených úprav (pro 48, proti 13, zdržel 0) 
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3) Členská schůze zamítla: 

Ve vztahu k projednávanému textu návrhu nových stanov klubu 

• vypuštění poslední věty kapitoly 1, odstavec 3 (pro 26, proti 26, zdržel 9) 

• změnu kapitoly 1, odstavec 3 doručení třetího dne "na" doručena 10 dne od doručení (pro 
26, proti 23, zdržel 11) 
 

• zrušení kapitoly 2, bod 2 (pro 14, proti 45, zdržel 2) 

 

• zrušení kapitoly 2, odstavec 4 (pro 14, proti 46, zdržel 1) 

Usnesení z jednání členské schůze bylo na závěr schůze schváleno (pro 50, proti 5, zdržel 1) 

 

V Benešově 16. 03. 2019 

Zapsala: Hrdličková Anežka v.r. 

Předsedkyně klubu: Dvořáková Helena v.r. 

Přílohy: 

č.1  - Zápis členské schůze Klubu bretaňských ohařů z.s. ; IČ: 67673309, konané dne 16. 3. 2019 v 

Benešově 

 

 


