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Zápis z jednání  valné hromady   

Pannonia Klubu, z.s.   

konané dne  9. dubna 2016 v Šenově, okr. Frýdek Místek, restaurace u Ryšky 

od 17:30 hod  

 

 
 

Místo konání:  restaurace „U Ryšky“, Václavovická 145, Šenov, ok. Frýdek – Místek, 

PSČ 739 34 

Přítomno:  celkem 14 členů spolku (z toho 10 osobně, 4 v plné moci) , prezenční listina 

je součástí tohoto zápisu  

Valná hromada byla svolána výborem spolku, a to písemnou pozvánkou zaslanou všem 

členům spolku nejméně 15 dní před termínem konání valné hroamdy. 

 

 Program Valné hromady ( dále jen VH ) 
 

 

1.  Zahájení VH, volba předsedy zasedání VH, volba zapisovatele a sčítacího komisaře. 

2.  Zpráva o hospodaření a činnosti spolku, zpráva hlavního poradce chovu pro plemeno 

komondor, kuvasz, zpráva hlavního poradce chovu pro plemeno carpatin, mioritic, 

bukovina, zpráva hlavního poradce chovu pro plemeno mudi, puli, pumi, zpráva revizora 

spolku 

3.  Změna názvu spolku a sídla spolku  

4.  Odsouhlasení nového znění Stanov Klubu po revizi Stanov z důvodu jejich uvedení do 

souladu s novým Občanským zákoníkem 

5. Volba a ustanovení členů výboru spolku 

6. Volba a ustanovení revizora spolku 

7. Úprava Směrnice č.1/2014 Členské příspěvky, klubové poplatky a způsob platby, 

korespondence – II.3. Členský příspěvek je splatný v jedné splátce a to do 31. března daného 

roku – nově do konce února daného roku 

 Plán na rok 2016 

 Různé – diskuse  

 Usnesení 

 Závěr 
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AD 1.  Zahájení VH, volba předsedy zasedání VH, volba zapisovatele a sčítacího komisaře 

1.1 Předseda, resp. předsedkyně přivítala členy a zahájila valnou hromadu. Ověřila, zda je 

valná hromada schopna se usnášet – vzhledem ke skutečnosti, že je přítomno 14 členů 

spolku z celkového počtu 16 členů a je tak přítomna nadpoloviční většina všech členů, je 

valná hroamda usnášeníschopná.  

1.2 Předsedkyně spolku jako osoba, jež zahájila valnou hromadu, předkládá nutnost volby 

předsedy zasedání. Předsedou zasedání je navržena Kamila Hrachovcová. Proběhlo 

hlasování: PRO – 14 členů, PROTI -0, ZDRŽEL SE – 0  

Předsedou zasedání byla zvolena Kamila Hrachovcová. 

1.3 Předseda zasedání dále předkládá návrh volby zapisovatele, jímž navrhuje osobu Kamilu 

Hrachovcovou a sčítacího  komisaře, jímž navrhuje Mgr.Mikoláše.  Proběhlo hlasování: 

PRO – 14 členů, PROTI -0, ZDRŽEL SE – 0 

Zapisovatelem byla určena Kamila Hrachovcová sčítacím komisařem Mgr.Mikoláš 

Přemysl. 

 

AD 2.  Zpráva o hospodaření a činnosti spolku, zpráva hlavního poradce chovu pro 

plemeno komondor, kuvasz, zpráva hlavního poradce chovu pro plemeno carpatin, 

mioritic, bukovina, zpráva hlavního poradce chovu pro plemeno mudi, puli, pumi, 

zpráva revizora spolku 

 

 

 Jednotlivé zprávy předložili a přečetli: zprávu o hospodaření a činnosti spolu  - přednesl(a) 

Ing.Veřiřovská, zpráva hlavního poradce chovu pro plemeno komondor, kuvaszz – 

přednesla Karin Mikolášová, zprávu hlavního poradce chovu pro plemeno carpatin, 

mioritic, bukovina – přednesla Kamila Hrachovcová, zprávu hlavního poradce chovu pro 

plemeno mudi, puli, pumi – přednesla Kamila Hrachovcová a zprávu revizora spolku – 

přednesl Mgr.Mikoláš Přemysl 

 Předseda zasedání předkládá návrh na schválení shora uvedených  zpráv. 

 

 Hlasování:  PRO-14 členů , PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

  

 Usnesení: 

 Valná hromada schválila zprávu o hospodaření a činnosti spolku, zprávu hlavního 

poradce chovu pro plemeno komondor, kuvasz, zprávu hlavního poradce chovu pro 

plemeno carpatin, mioritic, bukovina, zprávu hlavního poradce chovu pro plemeno 

mudi, puli, pumi a zprávu revizora spolku. 

 

AD 3.  Změna názvu a sídla spolku 

 

 Předseda zasedání seznamuje členy spolku, že je podán návrh na určení nového názvu 

spolku, jenž zní: Pannonia Klub, z.s. a nového sídla spolku, a to na adrese: Kosmonautů 

153, Děčín 27, PSČ 405 02. Předkládá toto k projednání a odsouhlasení valné hromadě.  
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 Dáno hlasovat: PRO – 14 členů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

  

 Usnesení:  

 Valná hromada určuje název spolku Pannonia Klub, z.s. a určuje sídlo spolku na 

adrese Kosmonautů 153, Děčín 27, PSČ 405 02. 
 

AD 4. Odsouhlasení nového znění Stanov Klubu po revizi Stanov z důvodu jejich uvedení 

do souladu s novým Občanským zákoníkem 
 

 Předseda zasedání seznamuje členy spolku se změnami Stanov spolku s tím, že úplné znění 

Stanov bylo všem členům spolku zasláno k prostudování. Předseda zasedání vyzývá 

k debatě. Po ukončení debaty předseda zasedání předkládá návrh na schválení změn stanov 

a nového znění Stanov tak, jak byly členům spolku a valné hromadě předloženy a jsou tak 

datovány k dnešnímu dni, tj. k 9.4.2016.  

 

 Hlasování:  PRO – 14 členů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE– 0 

  

 Usnesení: 

 Valná schůze schválila nové znění Stanov, které jsou jako příloha připojeny v celém 

znění k tomuto zápisu z valné hromady a jsou datovány k dnešnímu dni, tj. 

k 9.4.2016.  

 

AD 5. Volba a ustanovení členů výboru spolku 

 

5.1 Předseda zasedání valné hromady informuje členy spolku o způsobu volby výboru spolku. 

Předseda zasedání dává nejprve hlasovat o tom, zda členové spolku souhlasí s tím, že 

výbor spolku  je 5 (pěti)  členný.  

 

Dáno hlasovat: PRO – 14 členů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 

Usnesení: 

Valná hromada stanoví počet členů výboru spolku na 5 členů. 
 

5.2 Předseda zasání dále zahajuje volbu 5 členů výboru spolku, a to s návrhem těchto osob: 

Irena Hrachovcová, Kamila Hrachovcová, Karin Mikolášová, Ing. Sylvie Veřmiřovská a 

Romana Andlová 

 

Hlasování proběhlo tajnou volbou, pomocí  hlasovacích lístečků. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO- 14 členů, PROTI – 0,  ZDRŽEL SE – 0 

  

 Usnesení:  

 Valná hromada volí za členy výboru Irenu Hrachovcovou, Kamilu Hrachovcovou, 

Karin Mikolášovou, Ing. Sylvii Veřmiřovskou, Romanu Andlovou 
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AD 6. Volba a ustanovení revizora spolku 

 

 Předseda zasedání valné hromady informuje členy spolku o způsobu volby revizora spolku. 

Předseda zasedání dále zahajuje volbu revizora spolku, a to s návrhem pana Mgr. Mikoláše 

Přemysla. 

 

Hlasování proběhlo tajnou volbou, pomocí  hlasovacích lístečků. 

 

Výsledek hlasování: 

PRO- 14 členů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

  

 Usnesení:  

 Valná hromada volí za revizora spolku  Mgr. Mikoláše Přemysla. 
 

AD 7. Úprava Směrnice č.1/2014 Členské příspěvky, klubové poplatky a způsob platby, 

korespondence – II.3. Členský příspěvek je splatný v jedné splátce a to do 31. března 

daného roku – nově do konce února daného roku 
Předseda zasedání předkládá návrh změny znění Směrnice č.1/2014 Členské příspěvky, 

klubové poplatky a způsob platby, korespondence v článku  II.3., který zní:  Členský 

příspěvek je splatný v jedné splátce a to do 31. března daného roku. Nově by článek II.3 

zněl tak, že: Členský příspěvek je splatný v jedné splátce, a to do konce února daného 

roku. 

 

 Navrhuje se schválení shora uvedené změny.  

 

 Dáno hlasovat: PRO – 14 členů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 

 Usnesení: 

 Valná hromada schvaluje změnu Směrnice č.1/2014 Členské příspěvky, klubové 

poplatky a způsob platby, korespondence v článku  II.3., který nově zní:  Členský 

příspěvek je splatný v jedné splátce, a to do konce února daného roku. 
 

AD 8. Plán na rok 2017 
 Předseda zasedání předkládá plán spolku na rok 2017, kdy se plánuje zejména: 

KlVP při NVP Ostrava + bonitace 

SpVP při NVP Mladá Boleslav + bonitace 

Valná Hromada den před KlVP v restauraci U Ryšky, Šenov 

Předseda zasedání dává hlasovat o přijetí předloženého plánu spolku na rok 2017. 

Hlasování: PRO – 14 členů, PROTI –0. ZDRŽEL SE –0 

 Usnesení: 

 Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku na rok 2017.   
 

AD 9. Různé - diskuze 
 

 Předseda zasedání dává prostor členům spolku pro diskusi, předložení námětů k řešení 

apod.  
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 Předseda zasedání VH předkládá členům klubu sdělení, že se objevil podnět k otázce 

situace, kdy vlastníkem psa v případě využívání výhod klubu, zejména přihlášce a účasti na 

výstavách, bonitacích atd.je vícero osob (tj.spoluvlastníků) a členem klubu (spolku) je 

pouze jedna nebo více osob ze spoluvlastníků, nikoliv však všichni. Pro tento případ s 

odkazem na výklad obdobných ustanovení u ČMKU sděluje předseda zasedání, že 

podmínka pro čerpání výhod klubu, jíž je členství klubu, musí být splněna u všech 

vlastníků, resp.spoluvlastníků psa tzv.kumulativně. Tedy, že každý jeden spoluvlastník 

musí být členem klubu (spolku). Pouze v tomto případě lze čerpat výhody spojené s 

členstvím v klubu. 

 K tomuto tématu se rozvedla diskuze. Všichni přítomní členové berou toto sdělení na 

vědomí, souhlasí s  ním a nemají k němu žádné výhrady či připomínky. 

 Po té diskuse ukončena. 

AD 10.   Usnesení 
19.1 Předseda zasedání valné hromady předkládá přehled usnesení, jež byla učiněna valnou 

hroamdou v roce 2015 a je provedena kontrola úkolů zadaných pro rok 2015. Bylo 

konstatováno, že úkoly byly splněny.  

19.2 Valná hromada spolku Pannonia Klub, z.s. dne 9. dubna 2016  přijala formou usnesení tato 

rozhodnutí:  

 Valná hromada schválila zprávu o hospodaření a činnosti spolku, zprávu hlavního  

 poradce chovu pro plemeno komondor, kuvasz, zprávu hlavního poradce chovu pro 

 plemeno carpatin, mioritic, bukovina, zprávu hlavního poradce chovu pro plemeno  

 mudi, puli, pumi a zprávu revizora spolku. 

 

 Valná hromada určuje název spolku Pannonia Klub, z.s. a určuje sídlo spolku na 

adrese Kosmonautů 153, Děčín 27, PSČ 405 02. 

 

 Valná schůze schválila nové znění Stanov, které jsou jako příloha připojeny v celém 

znění k tomuto zápisu z valné hromady a jsou datovány k dnešnímu dni, tj. 

k 9.4.2016.  
 

Valná hromada stanoví počet členů výboru spolku na 5 členů. 
 

 Valná hromada volí za členy výboru Irenu Hrachovcovou, Kamilu Hrachovcovou, 

Karin Mikolášovou, Ing. Sylvii Veřmiřovskou, Romanu Andlovou 

 

 Valná hromada volí za revizora spolku  Mgr. Mikoláše Přemysla. 
 

Valná hromada schvaluje změnu Směrnice č.1/2014 Členské příspěvky, klubové 

poplatky a způsob platby, korespondence v článku  II.3., který nově zní:  Členský 

příspěvek je splatný v jedné splátce, a to do konce února daného roku. 
 

Valná hromada schvaluje plán činnosti spolku na rok 2017.   
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Ad 11. Závěr 
Předseda zasedání poděkoval všem členům spolku za účast a zasedání valné hromady 

ukončil.  

 

 

 

Zápis z valné hromady byl vyhotoven dne 9.4.2016 

 

 

Zápis vyhotovila (zapisovatel) Kamila Hrachovcová  

 

 

 

Zápis podepsal předseda: Irena Hrachovcová 

 

 

 

 


