Zápis z jednání členské schůze Klubu Trubačů ČMMJ
Hronsek 2017
Termín jednání: 3.6.2017
Místo jednání: Hronsek - Slovensko
v rámci národní soutěže - Česko - slovenská soutěž mysliveckých trubačů
Přítomni: dle prezenční listiny
I.
Jednání zahájil předseda KT Radek Šroler, přivítal účastníky a ověřil, že jednání členské
schůze je usnášeníschopné.
Předseda KT zajistil volbu předsedy jednání (dále předseda), zapisovatele, ověřovatele a
členy mandátové a návrhové komise. Předsedou byl zvolen Radek Šroler, zapisovatelem Petr
Vacek, ověřovatelem Petr Šeplavý, členy komise mandátové a návrhové Vladimír Sekera, Petr
Sadílek, Miroslav Nováček.

II.

Předseda předložil členské schůzi ke schválení tento program:

1) uvítání,
2) volba předsedy jednání, ověřovatele a členů komise mandátové a návrhové, schválení programu
jednání,
3) zpráva předsedy KT o činnosti za volební období 2015-2017 a plán činnosti na rok 2017,
4) zpráva o hospodaření KT v roce 2016 a schválení rozpočtu pro rok 2017,
5) schválení voleb do rady KT pro období roků 2017-2020,
6) rozprava,
7) závěr.
Předseda vyzval účastníky, zda mají návrh na doplnění programu. Návrhy na doplnění
programu nebyly. Členská schůze schválila jednomyslně program jednání. Komise mandátová a
návrhová konstatuje, že členská schůze je usnášení schopná.
III.
Následovalo projednání jednotlivých bodů programu, ke kterým byly přijaty následující
závěry, resp. usnesení:
ad 1) a 2) viz výše bod I.
ad 3) Předseda KT přednesl zprávu o činnosti za volební období 2014-2017 a plán činnosti KT na
rok 2017. Zpráva byla vzata na vědomí, plán činnosti byl jednomyslně schválený.
ad 4) Petr Šeplavý přednesl zprávu o hospodaření KT za rok 2016 a přednesl návrh rozpočtu KT pro
rok 2017, podrobně jej představil přítomným členům. Zpráva byla vzata na vědomí, návrh rozpočtu
byl jednomyslně schválený.

ad 5) Předseda KT seznámil členskou schůzi s provedením a průběhem volby do rady KT. Člen
volební komise Petr Sadílek seznámil členskou schůzi s výsledky volby do rady KT. Členská
schůze schvaluje způsob provedení volby (kombinovaná elektronická a korespondenční volba) do
rady KT a tento výsledek volby:
předseda KT: Bc. Petr Votava
členové rady KT:
Mgr. Petr Duda
Ing. Miroslav Nováček
Ing. Jaroslav Novák
Radek Šroler
Ing. Vladimír Sekera
Petr Šeplavý
MgA. Robert Tauer
JUDr. Petr Vacek
ad 6) V rámci rozpravy diskutovali členové pořádání mezinárodního ročníku soutěže trubačů v roce
2018 s tím, že na výběr jsou dána dvě místa. MR po prověření podmínek rozhodne o definitivním
místě konání soutěže.
ad 7) Dosavadní předseda KT poděkoval všem členům KT za jejich výbornou práci pro klub,
ČMMJ i nemysliveckou veřejnost a novému předsedovi KT a členům rady KT popřál mnoho
úspěchů v další právi pro KT.

Dne 3.6.2017

zapsal: Petr Vacek

zápis ověřil: Petr Šeplavý

nově zvolený předseda KT: Petr Votava

