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Zápis členské schůze Kynologického klubu Drahelčice – 

Rudná, z.s. 

ze dne 5. června 2021 

 

 
 
 

Program:  
1) Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření prezenční listiny 

2) Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3) Schválení programu členské schůze 
4) Změna sídla spolku 

5) Volba členů kolektivního statutárního orgánu (dále jen výboru) 
6) Výběr osoby pro přípravu podání návrhu na zápis změn údajů do 

rejstříku spolků 
7) Různé a závěr 

 

 
 

Svolavatelka zasedání členské schůze spolku: A. Kopejtková 

 
Přítomni: D. Dohnalová, H. Freudenfeldová, R. Horáková, K. Jašková,  

A. Koláčný, A. Kopejtková, L. Kotoučková M. Kotrbová, G. Pilařová,  
L. Švarcová, M. Vopálenská, K. Zavadilová 

 
 
Omluveni: J. Benda, E. Černá, J. Fišer, M. Fojt, P. Ďuranová, L. Chrást, 

M. Petriková, J. Šebelová 
 

Členská schůze byla zahájena ve 13:35 hod. v areálu kynologického cvičiště. Celkový 
počet členů spolku je k dnešnímu dni 20 řádných členů, z toho 20 členů s hlasovacím 
právem. Na schůzi bylo přítomno celkem 12 členů (příloha č. 1), z toho 12 členů 

s hlasovacím právem. 
 

Členská schůze je dle platných stanov usnášeníschopná.  
 
 

Průběh jednání: 

 

Bod č. 1 - Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření Prezenční listiny 

 

Zasedání členské schůze zahájila předsedkyně spolku Alena Kopejtková, která 
konstatovala, že všech 12 přítomných členů se zapsalo do listiny přítomných a schůze 
je dle platných stanov usnášeníschopná. 

Alena Kopejtková informovala o rezignaci Kateřiny Zavadilové ke dni 12.února 2021. 
Díky nepříznivé epidemiologické situaci nebylo možné svolat členskou schůzi, proto 

bylo přistoupeno k dočasnému řešení na základě článku 10, bodu 20, kde je 
stanoveno, že výbor spolku, pokud jeho počet neklesl pod polovinu, může jmenovat 
náhradního člena výboru ze členů spolku. Na základě tohoto ustanovení se jednatelka 

spolku R. Horáková a hospodářka spolku K. Jašková shodly na jmenování náhradní 
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členkou výboru spolku A. Kopejtkovou. A. Kopejtková po projednání nabídku stát se 

členem výboru přijala. Dále bylo využito článku 10, bodu 4, kde je stanoveno, že 
výbor volí na svém prvním jednání statutární zástupce a pověřuje zvolené členy 

výkonnými pravomocemi. Povinně je ustanoven předseda, jednatel a hospodář. Na 
základě tohoto ustanovení se jednatelka spolku R. Horáková navrhla do funkce 
předsedkyně spolku A. Kopejtkovou, jednatelky spolku R. Horákovou a hospodářky 

spolku K. Jaškovou.  
 

Nyní je nutné přistoupit k řádné volbě voleného orgánu klubu. 
 

Bod č. 2 - Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

Projednání: 
Svolavatelka navrhla jako zapisovatele G. Pilařovou a jako ověřovatele zápisu  
K. Jaškovou.  

 
Usnesení č. 02-01/2021/ČS ze dne 5.6.2021 

Členská schůze po projednání:  
schvaluje   jako zapisovatelku G. Pilařovou a jako ověřovatelku zápisu K. Jaškovou. 
 

Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 
 

 

Bod č. 3 – Schválení programu členské schůze 

 
Projednání: 

Předsedající seznámila členy s návrhem programu dnešního jednání členské schůze. 
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Usnesení č. 03-01/2021/ČS ze dne 5.6.2021 
Členská schůze po projednání:  

schvaluje   program jednání členské schůze dne 5. června 2021 v této podobě:  
 

1) Změna sídla spolku 

2) Volba členů kolektivního statutárního orgánu (dále jen výboru) 
3) Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do 

rejstříku spolků 
 
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 
 

Bod č. 4 – Změna sídla spolku 

 

Projednání: 
K. Zavadilová informovala členy spolku, že sídlo spolku na stávající adrese Na 

Drahách již není možné dále využívat. Proto požádala o změnu sídla spolku. 
G. Pilařová navrhla, že nové sídlo spolku by mohlo být umístěno do Spolkového domu 
Rudná. K tomu je však potřeba zajistit souhlas města. 

 
Usnesení č. 04-01/2021/ČS ze dne 5.6.2021 

Členská schůze po projednání 
Souhlasí   se změnou sídla spolku do Spolkového domu 
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ukládá   G. Pilařové a R. Horákové připravit žádost a zajistit potřebné související 

činnosti se získáním souhlasu města Rudná s umístěním sídla spolku do Spolkového 
domu Rudná. 

 
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 
 

 

Bod č. 5 – Volba členů kolektivního statutárního orgánu (dále jen výboru) 

 
Projednání: 

A.Kopejtková navrhla, aby K. Jašková a R. Horáková dále pokračovaly ve výboru 
klubu. G. Pilařová souhlasila s tímto návrhem a dále doporučila, aby na pozici 

předsedy byla vybrán člen, který má volné kapacity a schopnosti se předsednictví 
věnovat. 
Po další diskuzi bylo navrženo, že do výboru klubu budou v těchto funkcích 

jmenováni: 
 

1) hospodář: 
Kateřina Jašková, 
bytem: XXX 

narozena dne: XXX 
2) jednatelka: 

Renáta Horáková, 
bytem: XXX 
narozena dne: XXX 

3) Předsedkyně: 
Lucie Švarcová, 

bytem: XXX  
Narozena dne: XXX 

 
Usnesení č. 05-01/2021/ČS ze dne 5.6.2021 
Členská schůze po projednání 

Jmenuje   do výboru spolku ve funkci předsedy paní Lucii Švarcovou, 
jmenuje   do výboru spolku ve funkci jednatele paní Renátu Horákovou, 

jmenuje   do výboru spolku ve funkci hospodáře paní Kateřinu Jaškovou, 
 
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 

 
 

Bod č. 6 – Výběr osoby pro přípravu podání návrhu na zápis změn údajů do 
rejstříku spolků 

 
Projednání: 

Pro potřeby vytvoření návrhu zápisu změny do Rejstříku spolku se přihlásila  
L. Kotoučková, která připraví a zabezpečí všechny podklady nezbytné pro zápis. 
 

Usnesení č. 06-01/2021/ČS ze dne 5.6.2021 
Členská schůze po projednání 

pověřuje   L. Kotoučkovou k podání zápisu změn do Rejstříku spolků do výboru  
 
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0. 
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Schůze byla ukončena v 14: 10 hod. 
 

 
Přílohy k zápisu:  
Příloha č. 1 - Prezenční listina  

 
 

 
Zapisovatel: G. Pilařová    Datum a podpis: …………………………………… 

 

 
 

 
 
Ověřovatel:  K. Jašková     Datum a podpis: …………………………………… 

 
 
 

 
Zkontroloval: R. Horáková   Datum a podpis: …………………………………… 

 


