ZÁPISz čroNsxÉscuŮzn

Svazu chovatelůkoní Kisberi, občanskésdružení
IC :22835474
konanév olomouci dne 3. 1I'2009
Program
(pověřenéhočlenačlenskéschůze)členskéschůzea zapisovatele'
1. Volba předsedajícího
2. IJrčenípočtučlenůSprávnírady, volba členůSprávnírady.
3. Změna stanov.
Přípravnývýbor svolal členskouschůziSvazu chovatelůkoní Kisberi, občanské
sdruženína
den 3. 11.2009.
1. Členovépřípravnéhovýboru navrhují jako předsedajícíhoSvazu chovatelůkoní
Kisberi Sylvu Grézlovou.
pro
proti
Hlasování :
4
je
Předsedajícím zvolena Sylva Gréz|ová.

-

zdrželose

1

Přípravnývýbor navrhljako místopředseduSvazu chovatelůkoní Kisberi Evu Královou.
pro
proti
Hlasování :
4
zdtŽelo se 1
Místopředsedouje zvolena Eva Králová.
Přípravnývýbor navrhljako pokladníkaSvazu chovatelůkoní Kisberi Věru Čevelovou..
pro
proti
Hlasování :
4
zdrŽelose 1
Pokladníkemsvazu byla zvolena Věra Čevelová.
Přípravnýýbor navrhljako zapisovateletétočlenskéschůzeVěru Čevelovou.
pro
proti
Hlasování :
4
zdrželose 1
Zapisovatelemčlenskéschůzeje zvolena Věra Čevelová.

2. Přípravný ýbor navrhuje, aby měla správní rada 5 členůa navrhuje tyto kandidáty z
Grézlová Svlva
Gréz|ranmt.
Gréz|ováBlanka
Králová Eva
ČevelováVěra
Hlasováno k návrhu, aby byl početčlenůsprávnírady roven číslu5.
pro
proti Hlasování :
5
zdrŽelo se Určeno,že Správnírada bude mít 5 členů.
Hlasováno k jednotlivým kandidátůmna členysprávnírady :
Grézlová Sylva
proti
Hlasování : pro
4
zďrŽelo se 1

GrézIJarrml.
Hlasování : pro

4

proti

-

zďrŽelo se 1

GrézlováBlanka
Hlasování : plo

4

proti

-

zdrželose 1

Králová Eva
Hlasování :

pro

4

proti

-

zdrželose 1

ČevelováVěra
Hlasování : pro

4

proti

-

zdržeIose 1

Čle.'ysprávnírady zvoleni :
Grézlová Sylva
Gréz|Jan ml.
Grézlová Blanka
Králová Eva
ČevelováVěra
Správnírada navrhujejako svéhopředsedu Sylvu Grézlovou.
příspěvku a registračního
poplatku:
3. Stanoveníčlenského
- předsedajícíschůzenavrhl' výši členského
příspěvkuve výši 200,- Kč/rok a jeho splatnostje
do 31.lednapříslušného
kalendářníhoroku.
pro
proti zdrŽelose Hlasování:
5
Určeno,Že členskýpříspěvekbude uhrazenv hotovosti do 31. ledna každéhokalendářního
roku.
- předsedající
poplatkuve výši300,-Kč pro rok 2009 a2010
schůzenavrhl,výširegistračního
jeho
je
a
splatnost při podánípřihláškyv hotovosti.
pro
proti zďrŽelo se Hlasování :
5
poplatek bude uhrazenv hotovostipři podánípřihlášky.
IJrčeno,Že registrační

4. Nově zvolená správní rada navrhuje změnu názvu sdruŽeníze Svazll chovatelůkoní
Kisberi, občanské
sdruŽenína Českýsvaz chovatelůkoní Kisberi, občanskésdruženía
z toho vypl1iruající
změnrrstanov.
pro
proti Hlasování :
zdrŽelo se 5
sdruŽeníse mění a nově zní : Český svaz chovatelůkoní Kisberi,
Název tohoto občanského
občanskésdružení

Stanovy se tedy měníve svémoznačenía článkuI. takto :

Stanovy Ceskéhosvazu chovatelůkoní Kisberi, občanskésdružení

Čbnek I.
Název a sídloobčanského
sdruŽení
Název: Českýsvaz chovatelůkoní Kisberi, občanské
sdruŽení
|JŽívaná zkratka : Čs cHKrg
Sídlo: olomouc, ostravská 25
Ceský svaz chovatelůkoní Kisberi, občanskésdruŽení je občanskýmsdruŽením
chovatelů,majitelůa příznivcůKisberských koní' vzniklé podle podmínek zákona ě, 83l1990
Sb. o sdružováníobčanův platném znění, a vyvíjí svoji chovatelskou činnost v souladu s
tímto zákonem na uzemí České republiky. občanské sdružení vznikne registrací u
MinisterstvavnitraČeskérepubliky'

zapisgvatel

předsed

Listina přítomnýchna členské
schůzize dne 3.11.2009
Jménoa příimení
GrézIováSvlva
GrézIJan ml.

GrézlováBlanka
Králová Eva
evelová Věra

Celkový početčlenůCSCHKKB
Početpřítomnýchčlenů: 5

o.s. : 5

