Klub Obedience CZ
Výbor Klubu OC
zápis o výsledku hlasování per rollam …

ČLENSKÁ SCHŮZE PER ROLLAM – VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ - ZÁPIS
Místo: Praha

Datum: 30. 06. 2016

Výbor Klubu Obedience CZ z.s. svolal členskou schůzi k účasti per rollam na rozhodnutí o
výši příspěvku pro reprezentaci na Mistrovství světa FCI 2016 v Moskvě.
Program: 1) Hlasování per rollam: Příspěvek KO CZ pro reprezentaci na MS FCI 2016
Každoročně členská schůze schvaluje výši příspěvku národnímu týmu, který vyjíždí
reprezentovat ČR na Mistrovství světa FCI v Obedience. V letošním roce se nikdo
nekvalifikoval standardní cestou a všichni reprezentanti vyjíždějí na tzv. divokou kartu,
udělenou většinovým rozhodnutím výboru klubu. Proto výbor spolku Klub Obedience
předkládá svým členům 2 návrhy pro určení výše příspěvku, která by měla být poskytnuta.
Náklady na team leadera budou poskytnuty ve formě úhrady cestovních nákladů. Vzhledem
k tomu, že TL je současně i závodníkem, nevztahují se tyto náhrady na letenku pro psa a na
ubytování.
SVOU VŮLI VYJEVTE PROSÍM NEJPOZDĚJI 24.06.2016 24:00
Jak vysoký příspěvek má být poskytnut třem reprezentantům, které na divokou kartu
vysílá klub obedience na MS FCI 2016 do Moskvy?
Odpověď 1: Úhrada startovného všem reprezentantům (startovné již uhrazeno v celkové
výši 3 x 2759,56
= 8278,68 Kč)
Odpověď 2: Částka na reprezentaci 15.000 Kč (bude rozděleno mezi týmy, zahrnuje
startovné ve výši
8278,68 Kč)
Hlasovalo celkem 76 členů. (viz graf strana 2)
Platných hlasů 69; jeden člen hlasoval 2x, jeden hlas byl bez identifikačních údajů a pět
hlasů bylo neplatných (došlých po ukončení hlasování).
Počet členů, kteří hlasovali pro variantu 1:

4

Počet členů, kteří hlasovali pro variantu 2:

65

Klub podpoří reprezentaci částkou 15.000 Kč, která bude rozdělena mezi týmy a zahrnuje
startovné ve výši 8278,68 Kč.

USNESENÍ
Členové KO CZ hlasováním per rollam rozhodli o výši příspěvku pro reprezentaci na MS FCI
2016 v Moskvě v podobě částky ve výši 15.000 Kč (zahrnující již uhrazené startovné za
všechny týmy ve výši 8278,68 Kč). Rozdíl dopočtený do celkové částky 15.000 Kč bude
poskytnut team leaderovi k rozdělení mezi všechny závodníky stejným dílem.

Zapsala: Kracíková Vilemína
Ověřila: Dacejová Radka

