Zápis z mimořádné volební členské
schůze ČMSKSP:
Tato schůze byla svolána na základě společného usnesení všech 11 přítomných členů na řádné členské
schůzi ČMSKPS dne 18.6.2022.
Místo konání: Sportovní gymnázium Kladno
Datum: 28.8.2022
Přítomní členové: Roman Zasadil, Jiří Stejskal, Ondřej Stejskal, Lucie Müllerová, František Sadílek,
Zdeňka Dušková, Jan Kotiš, Dana Koňáková, Roman Habásko, Eva Fialová (10)
Řádně omluveni: Pavel Kučera, Anita Mikutová, Václav Zetek (3)
1) Zahájení schůze:
Roman Zasadil zahájil schůzi 15:04. Byla provedena prezence přítomných členů, a na jejím základě
byla schůze shledána usnášeníschopná. Tři členové byli řádně omluveni.
Roman Zasadil byl jednomyslně zvolen za předsedajícího schůze (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0).
Dana Koňáková byla jednomyslně zvolena za zapisovatele schůze (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0).
Dana Konáková byla jednomyslně zvolena za skrutátora schůze (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0).
2) Schválení programu jednání:
Roman Zasadil a Roman Habásko seznámil přítomné členy s programem schůze. V souvislosti
s programem vyvstali dvě sporné otázky:
a) diskuze k otázce platnosti plných mocí, a možnosti hlasování v zastoupení: Na návrh Romana
Habáska, a vzhledem k dostatečnému množství přítomných členů, bylo rozhodnuto, že
v zastoupení se hlasovat nebude.
b) diskuze o možnosti volby nového výboru: dle Romana Habáska není možné odvolat výbor a
zároveň ho zvolit. Členská základna se shodla, že volba nového výboru na mimořádné volební
schůzi je možná, a v souladu s programem představeným v pozvánce na tuto schůzi.
Program schůze byl jednomyslně schválen (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0).
3) Rezignace Romana Habáska:
7.7. 2022 odeslal Roman Habásko svojí rezignaci všem členům výboru. Na schůzi pak seznámil
s jejím obsahem přítomné členy. Roman Habásko bude vykonávat funkci předsedy nejdéle do
31.8.2022, s tím že je po volbě nového předsedy nutná změna adresy spolku.
Rezignace Romana Habáska byla přijata bez námitek.
4a) Návrh na odvolání stávajícího výboru:
Na připomínku Ondry Stejskal byl vyjmenováni členové stávajícího výboru: Roman Habásko, Jiří
Stejskal, Pavel Kučera, Roman Zasadil, Anita Mikutová, Veronika Klímová
Stávající výbor byl odvolán (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1).
4b) Návrh žadatelů na členy výboru:

Roman Zasadil seznámil přítomné členy s kandidáty, kteří v čas dodali řádné žádosti o členství ve
výboru. Poté se zeptal přítomných, zda ještě někdo chce kandidovat. Nikdo další se nepřihlásil, a bylo
tedy možné plynule přejít k dalšímu bodu programu.
Kandidáti na členy výboru: Roman Zasadil, Jiří Stejskal, Jan Kotiš, František Sadílek, Zdeňka
Dušková, Dana Koňáková
1) Volba výboru:
Na základě diskuze o průběhu voleb výboru, bylo jednomyslně odhlasováno, že volba výboru bude
veřejná (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0).
Výsledky hlasování:
Zdeňka Dušková byla zvolena do výboru spolku (pro: 7, proti: 1, zdržel se: 2).
Jiří Stejskal byl zvolen do výboru spolku (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1).
František Sadílek byl zvolen do výboru spolku (pro: 7, proti: 1, zdržel se: 2).
Dana Koňáková byla zvolena do výboru spolku (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1).
Roman Zasadil byl zvolen do výboru spolku (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1).
Jan Kotiš byl zvolen do výboru spolku (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 1).
4) Změna sídla spolku
V souvislosti se zvolením nového výboru bylo řešena změna sídla spolku.
Bylo odhlasováno, že sídlo spolku bude přepsáno na budoucího nově zvoleného předsedu spolku,
který tuto změnu zajistí (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0).
Kromě změny sídla bylo řešeno i předání všech dokumentů souvisejících s chodem spolku ČMSKSP.
Stanovy klubu jsou volně dostupné na webových stránkách, a není třeba je předávat. Spolek ČMSKSP
je nezisková organizace, a nemá vedené účetnictví, tedy není třeba předávat ani účet ani podklady
k účetnictví. Administrátorská práva pro přístup na stránky www.mushing.cz slíbil Roman Habásko
předat Romanovi Zasadilovi.
Předané dokumenty: prezenční listina, rezignace Romana Habáska, razítko spolku
5) Diskuze:
V rámci diskuze byli řešeny následující otázky:
a) Potvrzování pracovní třídy a racepassů: Roman Habásko díky rezignaci na předsedu spolku
ČMSKSP a rezignaci na člena představenstva FISTC nebude moci nadále potvrzovat racepassy. V
budoucnu bude nutné, aby nově zvolený předseda spolku zajistil jejich potvrzování v kooperaci
s klubem severských psů. V rámci diskuze byla řešena i otázka nutnosti potvrzených racepassů,
pro účast na zahraničních závodech.
b) Funkce místopředsedy spolku ČMSKSP: Znovu byla otevřena otázka zavedení funkce
místopředsedy. Zavedení této funkce by měl probrat výbor spolku na své první schůzce, ale obecně
s jejím zavedením členská základna souhlasí.
c) Volba generálního sekretáře ČASS.
d) Seznámení s kvalifikačními závody pro účast na IFSS – ECh&EM na suchu v Německu (Leipa):
možné alternativy jsou závody v Hrobě, Abertamech a Červeném Kostelci.
e) Krátké seznámení s fungováním ČMSKSP:
 V rámci mezinárodních organizací: Svaz platí poplatky mezinárodním organizacím (IFSS cca
1200 EUR a FISTC cca 500-600 EUR). Přidružené kluby (např. Sokol maxičky, Rozběháme
Česko, atd.) by měl platit část poplatků, podle počtu přihlášených závodníků.
 Schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů: Byla organizována a svolávána sekcí
čistokrevných

f) Dotace: na základě snížení celkové částky dotací určených na sport od MŠMT byly sleddog sporty
vyškrtnuty ze seznamu dotovaných sportů. V současné době je řešena otázka možnosti získání
dotací pomocí ČUKIS. Dotace na závody od ČASS by měli být i nadále poskytovány ve stejném
rozsahu, neboť na poslední schůzi nebyli změněny stanovy týkající se těchto dotací.
6) Závěr:
Mimořádná volební členská schůze byla ukončena 16.20.

