Zápis
z Valné hromady SKS TART
Valná hromada se konala dne 21.2.2015 v klubovně ZO Hostivař, Praha 10, jednání začalo
v 10,00 hod. a bylo ukončeno ve 14,15 hod.
Přítomni – viz prezenční listina, která je nedílnou součástí zápisu.
SKS TART měl k 31.12.2014 celkem 179 členů z celkem 6 regionů, na valnou hromadu byli
v těchto regionech voleni delegáti podle klíče 1 : 5.
Celkem bylo zvoleno 36 delegátů. Valné hromady se zúčastnilo 20 delegátů, což je
nadpoloviční většina zvolených delegátů. Valná hromada byla usnášeníschopná.
Jednání řídil místopředseda SKS TART Ing. Josef Růžička, který uvítal přítomné a přednesl
návrh programu jednání Valné hromady:.
Program:
1. Volba volební komise
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva výcvikové komise
4. Zpráva o činnosti SKS TART
5. Zpráva o stavu členské základny
6. Zpráva o stavu hospodaření a zpráva revizní komise
7. Plán práce na rok 2015
8. Přestávka, občerstvení
9. Diskuse
10. Volba výboru SKS TART a revizní komise
11. Schválení usnesení VH
Program jednání byl jednomyslně schválen 20ti hlasy přítomných delegátů
Volba komisí – jednomyslně byli schváleni 20ti hlasy přítomných delegátů tito členové
komisí:
Komise návrhová: předsedkyně: Jana Zemancová, členové: Jiří Šec, Vojtěch Vitásek
Komise volební: předsedkyně: JUDr. Věra Kopencová, členové: Jiří Paták, Ladislav Šárovec
k bodu 3.
Pan Jan Komárek přednesl zprávu výcvikové komise za rok 2014 - zpráva bude nedílnou
součástí zápisu. Valná hromada bere tuto zprávu na vědomí
k bodu 4.
- zprávu o činnosti SKS TART za rok 2014 přednesl pan Jan Dubový:
- přivítal všechny přítomné účastníky
- po 21 letech činnosti SKS TART se stále nedaří začlenit SKS TART do ČKS
- připomněl, že za dobu činnosti SKS TART byly odesílané žádosti o začlenění TARTu do
kynologických činností pod ČKS, ale žádost nebyla nikdy schválená a nikdy nebyl uveden
jediný důvod neschválení

- společně s Josefem Růžičkou uskutečněn pokus o kontakt předsednictvo ČMKU - schůzka
se uskuteční v březnu 2015 - na tuto schůzku Jan Dubový připraví ještě jednou žádost o přijetí
TARTu pod ČMKU a pokud opět nebude schválená, bude se zvažovat podání věci k soudu
- uvedl, že ze strany předsedy výcvikové komise bude třeba vytvořit podmínky pro příjem
nových rozhodčích SKS TART
Valná hromada bere tuto zprávu na vědomí a jednomyslně souhlasí s navrženým řešením
k bodu 5.
- zprávu o stavu členské základny přednesla Ilona Svobodová
- stav k 31.12.2014 - 179 členů
- stav k 21.02.2015 - 161 členů (dosud někteří členové nezaplatili členské příspěvky – bude
urgováno)
Valná hromada bere zprávu na vědomí
k bodu 6.
- zprávu o stavu hospodaření za rok 2014 přednesla Ilona Svobodová
- celkové příjmy za rok 2014 - 46400,- Kč
- celkové výdaje za rok 2014 - 59489,- Kč
- stav účtu k 31.1.2015 - 66417,- Kč
- stav pokladny k 21.2.2015 - 23037,- Kč
- zprávu revizní komise přednesla JUDr. Věra Kopencová
revizní komise neshledala závady v hospodaření v roce 2014
Valná hromada jednomyslně schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2014 a zprávu revizní
komise za rok 2014
k bodu 7.
- návrh plánu práce na rok 2015 přednesl Jan Komárek
Valná hromada s navrženým plánem práce jednomyslně souhlasí
k bodu 8.
- proběhla přestávka na občerstvení, oběd
k bodu 9 + 10.
Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k volbám funkcionářů SKS TART na další volební
období. Volba presidenta SKS TART, výboru i revizní komise proběhla tajně. Delegáti byli
seznámeni s návrhem kandidátů již v pozvánce na valnou hromadu, která byla rozeslána
v prosinci 2014. Volební komise rozdala přítomným volební lístky.
Zpráva volební komise:
Přítomným delegátům bylo vydáno 20 volebních lístků, vráceno bylo 20 platných volebních
lístků, valná hromada tajnou volbou jednomyslně 20ti hlasy přítomných delegátů zvolila do
výboru a revizní komise v souladu se stanovami SKS TART na následující volební období
tyto členy:
Výbor SKS TART:
President – statutární zástupce – Jan Dubový
Místopředseda – Ing. Josef Růžička
Předseda výcvikové komise – Jan Komárek
Jednatel – Ilona Svobodová
Pokladník – Veronika Šťastná

Členové výboru: Mgr. Vojtěch Vitásek, MVDr. Otakar Spivok, Ing. Martin Veverka, Petr
Urban
Revizní komise:
Předsedkyně – Bc. Jana Zemancová
Členové – JUDr. Věra Kopencová, Nelly Kováříková
k bodu 11.
Předsedkyně návrhové komise Bc. Jana Zemancová přednesla návrh usnesení valné hromady
SKS TART – usnesení je nedílnou součástí zápisu. Valná hromada usnesení jednomyslně
schválila 20ti hlasy přítomných delegátů.
Závěrečné slovo:
- prezident SKS TART Jan Dubový poděkoval všem za účast, poděkoval za odvedenou práci
v loňském roce a popřál hodně štěstí v další činnosti

Jednání bylo ukončeno v 14,15 hod.

Zapsala: Bc. Jana Zemancová

Usnesení valné hromady SKS TART ze dne 21.2.2015
- VH bere na vědomí zprávu o výcvikové činnosti SKS TART za rok 2014
- VH bere na vědomí zprávu o činnosti SKS TART za rok 2014
- VH bere na vědomí zprávu o stavu členské základny SKS TART
- VH jednomyslně schvaluje zprávu o hospodaření SKS TART za rok 2014
- revizní komise schvaluje zprávu o stavu hospodaření za rok 2014
- VH jednomyslně schvaluje zprávu revizní komise
- VH schvaluje plán práce na rok 2015
- VH jednomyslně zvolila tajnou volbou výbor SKS TART a revizní komisi:
Výbor SKS TART:
President – statutární zástupce – Jan Dubový
Místopředseda – Ing. Josef Růžička
Předseda výcvikové komise – Jan Komárek
Jednatel – Ilona Svobodová
Pokladník – Veronika Šťastná
Členové výboru: Mgr. Vojtěch Vitásek, MVDr. Otakar Spivok, Ing. Martin Veverka, Petr
Urban
Revizní komise:
Předsedkyně – Bc. Jana Zemancová
Členové – JUDr. Věra Kopencová, Nelly Kováříková
- VH ukládá novému výboru SKS TART nadále v maximální míře pokračovat v jednání o
začlenění SKS TART do ČMKU s využitím petice na podporu TARTu
- Usnesení VH jednomyslně schváleno 20 hlasy všech přítomných delegátů.

