
Zápis z Výroční volební  členské schůze Shagya araba  - 12.4.2014, Vystrkov 

1) Úvodní slovo Ing. Blížence o činnosti svazu v minulém období, poděkování za práci 

členům svazu, výzva k volbě nového Předsednictva - Rady PK  - Revizní komise a 

úprava bodů schůze (přeřazení bodu přijímaní členů na konec  programu - 

odhlasováno), včetně podpisu prezenční listiny 

2) Volba volební komise  - ( Dzúr – Blíženec -  Hakenová), ověřovatele zápisu (Mlynařík 

– Jirsa) a jmenování zapisovatele (Nytrová) 

3) Hlášení o počtu členů (70 celkem), řádných členů s uhrazenými poplatky (49), 

přítomných  ŘČ s právem volit (35) a platných PM k zastupování při volbách (7)  

4) Seznámení s chovatelskou činností a stavem knihy hříbat (I. Sládková) 

5) Finanční zpráva – zhodnocení minulého období – dosažení přebytku ve výši 113.000 

Kč v důsledku získaných dotací (J. Pašková) 

6) Informace o činnosti revizní komise (M. Nytrová) 

7) Diskuze 

8) Odstoupení Rady PK, Předsednictva a Revizní komise z důvodu ukončení volebního 

období 

9) Ověřeno, že právo volit má 35 řádných přítomných voličů a 7 voličů na základě platné 

plné moci – celkem 42 voličů 

10) Návrhy  kandidátů do nových volebních orgánů, včetně zopakování volebních pravidel  

a krátké představení vize kandidátů : 

Předsednictvo:  Hájek – Kučerová – Maršálek -  Pašková – Teperová – Nytrová- 

Zágora 

Rada PK :  Cerman – Hájek – Maršálek -  Sládková – Pašková – Jirsa – Navrátil 

Revizní komise – Smirnovová – Mlynařík – Pichlíková 

11) Rozdány volební lístky a následné sčítání hlasů 

12) Vyhlášení volebních výsledů:  42 volebních lístků vydáno - 42 platných odevzdáno  

Předsednictvo:  Ing.Maršálek (39 hlasů) – Pašková (35) – Zágora (31) – Hájek (27) – 

Nytrová (22) – Teperová a Kučerová (20) 

Rada PK:  Hájek (34) – Sládková (28) – J.Cerman (27) – Pašková (22) – Maršálek(21) 

– Jirsa (18) – Navrátil (11) 

Revizní komise:  Smirnovová (38) -  Mlynařík (34) – Pichlíková (23) 

13) Volba předsedy předsednictva, který automaticky postupuje do Rady PK  – zvolen 

Ing. Maršálek 

14) Konečný výsledek  voleb  

Předsednictvo:   

doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., –  Petr  Hájek –  MVDr.  Jana Pašková  -  

Ing. Adam Zágora  – Bc. Monika Nytrová 

Rada PK:   

Petr Hájek  –  Irena Sládková  –  Ing Josef Cerman –  MVDr. Jana Pašková – 

doc. Ing. Miroslav Maršálek 

Revizní komise:  

Naděžda Smirnovová -  Jana Pichlíková  - Mgr. Václav Mlynařík   

 



15) Přijetí nových členů: 

a) řádných:   Pártlová Pavlína - Milsimrová Kateřina - Kindl Václav                   

b) přispívajících: Poláchová Silvie  - Krejčová Šárka 

16) Úvodní slovo nového předsedy svazu Ing. Maršálka. Poděkování předešlému výboru  

a prezidentu svazu panu Dlabolovi. Představení dalšího směru vedení svazu, včetně  

výzvy k aktivní spolupráci všech členů svazu. 

17) Závěr  a schválení usnesení z Valné hromady 12.4.2014 ve Vystrkově 

 

 

 

 

Zapsala: M. Nytrová 

Ověřovatelé zápisu V.Mlynařík, J.Jirsa 

  


