
ZO MCC – MORAVIA CAT CLUB

Zápis 

z ustavující schůze ZO - MCC, konané dne 29. 7. 2010 v hotelu Global, Libušino údolí 58
v Brně. 

Přítomno 16 zakládajících členů (viz. prezenční listina).

Za ÚOK ČSCH přítomen pan Zdeněk Gorgoň ml.

Navržený program jednání

1. Zahájení schůze
2. Volba výkonného výboru 
3. Schválení názvu ZO
4. Prezentace práce nové ZO
5. Diskuse
6. Závěr  

Jednání zahájil pan Zdeněk Gorgoň ml., jakožto pověřená osoba za ÚOK ČSCH v 17.00 hod.
Seznámil všechny přítomné, že je pověřený řízením první ustavující schůze ZO MCC.

Ad 2) Volba výkonného výboru a předsedy revizní komise

Pan Zdeněk Gorgoň udělil slovo panu Pavlu Hromkovi, aby řídil volbu výkonného výboru.
Pan Pavel Hromek zahájil volbu výkonného výboru nové ZO. První volba se týkala zvolení
předsedy nové ZO. Pan Pavel Hromek navrhnul všem přítomným kandidáta na předsedu nové
ZO pana Erica Reijerse. Protikandidát nebyl navržen. Pan Eric Reijers kandidaturu přijal.

Výsledky hlasování  :     

12 členů se vyjádřilo pro p. pana Erica Reijerse
1 člen se zdržel hlasování (p. Reijers)
3 členové se volby nezúčastnili, z důvodu, že nebyli v dané chvíli přesvědčeni, zda vstoupí do
nové ZO.

Pan Pavel Hromek oznámil se souhlasem pana Zdeňka Gorgoně ml., že předsedou nové ZO
se stal pan Eric Reijers a volba proběhla v pořádku.

Poté pan Pavel Hromek zahájil volbu jednatele nové ZO. Jako jediný kandidát na tento post
byla navržena paní Nikola Arcanidu. Paní Nikola Arcanidu kandidaturu přijala.

Výsledky hlasování:  

12 členů se vyjádřilo pro paní Nikolu Arcanidu
1 člen se zdržel hlasování (paní Nikola Arcanidu)
3 členové se volby nezúčastnili, z důvodu že nebyli v dané chvíli přesvědčeni, zda vstoupí do
nové ZO.



Pan Pavel Hromek oznámil se souhlasem pana Zdeňka Gorgoně ml., že jednatelem nové ZO
se stala paní Nikola Arcanidu a volba proběhla v pořádku.

Následně vyzval pan Pavel Hromek všechny přítomné, aby navrhli kandidáta na předsedu
revizní komise. Pan Eric Reijers navrhl pana Pavla Hromka. Pan Pavel Hromek kandidaturu
přijal. Protikandidát nebyl navržen.

Výsledky hlasování:  

12 členů se vyjádřilo pro pana Pavla Hromka
1 člen se zdržel hlasování (pan Pavel Hromek)
3 členové se volby nezúčastnili, z důvodu, že nebyli v dané chvíli přesvědčeni, zda vstoupí do
nové ZO.

Pan Eric Reijers oznámil se souhlasem pana Zdeňka Gorgoně ml., že předsedou revizní
komise nové ZO se stal pan Pavel Hromek a volba proběhla v pořádku.

Výkonný výbor byl řádně zvolen v tomto obsazení:

Předseda – pan Eric Reijers

Jednatelka – paní Nikola Arcanidu

Předseda revizní komise – pan Pavel Hromek

Ad 3) Schválení názvu nové ZO

 Slovo si vzala paní jednatelka Nikola Arcanidu a seznámila členy s návrhem na název nové
ZO. Paní jednatelka navrhla název ZO MCC – MORAVIA CAT CLUB.  Další návrhy byly
v průběhu diskuze stáhnuty. Pan Pavel Hromek dal se souhlasem pana Zdeňka Gorgoně ml.
hlasovat o názvu nové ZO.

10 členů se vyjádřilo pro název ZO MCC – MORAVIA CAT CLUB
1 člen se zdržel hlasování (paní Alena Boušková)
1 člen byl proti (paní Hana Peloušková)
3 členové se volby nezúčastnili, z důvodu že nebyli v dané chvíli přesvědčeni, zda vstoupí do
nové ZO.

Pan Pavel Hromek oznámil se souhlasem pana Zdeňka Gorgoně ml., že byl odsouhlasen
název nové ZO a to ve znění ZO MCC (MORAVIA CAT CLUB).

Ad 4) Představení činnosti a práce nové organizace ZO MCC

Slovo si vzal předseda ZO p. Eric Reijers a seznámil členy se záměrem a hlavními činnostmi
nové ZO.

Ad 5) Diskuse

Diskuse probíhala v rámci předávání kontaktů a vlastních zkušeností s chovem.



Ad 6) Závěr

Pan Zdeněk Gorgoň ml. oznámil všem přítomným, že byly vyčerpány všechny body jednání
ustavující schůze nové ZO, že schůze proběhla v souladu stanovami ČSCH a schůzi ukončil
v 19.00 hod.
Zbývající tři členové, kteří nebyli zpočátku rozhodnuti, zda přejdou do nové ZO, se posléze
rozhodli vstoupit do nové organizace a podepsali prezenční listinu ke konci schůze, kterou
následně zkontroloval a svým podpisem zaštítil pan Zdeněk Gorgoň ml.

Zápis provedl: Pavel Hromek


