
Řádná členská volební schůze 15. 1. 2022, Pardubice 

Nesešla se nadpoloviční většina členů, schůze byla ukončena. 

Mimořádná členská volební schůze 15.1.2022, Pardubice 

1. Zahájení mimořádné členské schůze, kontrola členství 

Přítomní: viz presenční listina, celkem 11, 7 přítomno osobně, 4 v zastoupení 

2. Zapisovatel a ověřovatel zápisu členské schůze: 

Zapisovatel: Daniela Rájová, Ověřovatel: Jiří Motyčka 

Hlasování: pro 11, zdrželo se 0, proti 0, 

Moderátor a skrutátor: Ing. Petra Opočenská:  

Hlasování: pro 11, zdržel se 0, proti 0 

3. Volba volební komise:  

Martina Donátová, Roman Novotný, Gabriela Zelenková  

Hlasování: pro 11, zdrželo se 0, proti 0 

 

4. Schválení programu členské schůze 

Hlasování: 11 pro, zdrželo se 0, proti 0 

 

5. Zpráva předsedy SPCZ Daniely Rájové - shrnutí roku 2021, zpráva z činnosti 

výboru a FCI zástupce za ČR 

 

6. Seznámení čl. základny s úpravami podmínek pro Klubový šampionát, diskuze, 

hlasování 

- změna bodování (počítají se dosažené body z běhu) 

- do šampionátu se započítávají 2/3 nejlepších běhů  

- do šampionátu se započítávají MČR TS a CS a to i v případě pořádání pod 

jiným spolkem. Pro CS se bude započítávat i Czech Open a Czech National 

pořádaný pod KPOP 

- psovi, který nastoupil do vyšší kategorie se již z nižší kategorie body do 

šampionátu započítávat nebudou  

- šampionát se započítává ihned po vzniku členství (ruší se měsíční čekací 

lhůta) 

- v případě Dis nebo Ret se body nezapočítávají 

- v případě rovnosti získaných bodů, o výsledném pořadí rozhoduje počet bodů 

v nejlépe hodnoceném trialu 

Hlasování: 11 pro, zdrželo se 0, proti 0 

7. Zpráva hospodáře 

8. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2022 

Změny členských příspěvků: 

- Od 16.1.2022 se bude přičítat k základnímu příspěvku i vstupní poplatek ve 



výši 100 Kč. Tento poplatek se hradí i v případě přerušení členství. 

- Od roku 2023 se zvedá základní členský příspěvek na 400 Kč. 

- Výbor SPCZ je od roku 2022 osvobozen od placení členských příspěvků.  

Hlasování: 11 pro, zdrželo se 0, proti 0 

9. Volba výboru pro další volební období 

Kandidáti: 

Předseda: Daniela Rájová 

Místopředseda: Jiří Motyčka 

Hospodář: Petra Opočenská 

Členové výboru : Tereza Štursová, MVDr Gabriela Zelenková 

Hlasování: 11 pro, zdrželo se 0, proti 0 

10. Výsledky a shrnutí sezony 2021, poděkování sponzorům 

11. Vyhlášení „klubového šampionátu 2021“ a předání cen 

12. Plán akcí na rok 2022 

13. Diskuze, připomínky, návrhy 

14. Závěr 

Nový výbor: 

Předseda: Daniela Rájová 

Místopředseda: Ing. Jiří Motyčka 

Hospodář: Ing. Petra Opočenská 

Člen výboru: MVDr. Gabriela Zelenková  

Člen výboru: Bc.Tereza Štursová 

Usnesení členské schůze: 

- Odsouhlasení hospodaření spolku pro rok 2022 

- Volba nových členů výboru 

- Odsouhlasení nových podmínek pro klubový šampionát 

- Odsouhlasení změny členských příspěvků 

Členská schůze bere na vědomí: 

- Zprávu P. Opočenské o hospodaření Spolku pasení CZ 

- Zprávu D. Rájové o činnosti výboru a klubu 

- Zprávu a statistiku akcí 2021, kalendář 2022 

Přílohy: 

- presenční listina 

Schválení zápisu:  Pro 11, zdrželo se 0, proti 0 

V Pardubicích dne 15.1.2022 

Zapsala D.Rájová, ověřovatel zápisu J.Motyčka 


