Zpráva z průběhu celorepublikové konference SKM dne 10. 11. 2018
1/ jednání zahájeno v 11h Mgr. Huttrem po registraci přítomných. Jako čestný host se zúčastnil
velvyslanec ČLR – pan ZHANG Jianmin
2/ delegáti dostali formou publikace JUDr. Holého informace o činnosti SKM a Stanovy SKM –
komentář, které jsou platné a shodují se se Stanovami v Obchodním rejstříku
3/ předseda informoval přítomné o 50. výročí vzniku SKM
4/ místopř. Ing. Jana Neubertová přečetla zprávu o hospodaření ČMR SKM za rok 2016, 2017
5/ diskuse
a/ dotaz na řešení registrací a jak a kdy mají KM uhradit členské příspěvky – pokud nebudou mít
KM vyřešeny vztah k SKM – kolekt. člen, spolek při hl. spolku nebo pobočný spolek
b/ dotaz na GDPR – zda KM obdrží předlohu pro vedoucí
6/ konference je informována o návrhu, že ČMR SKM bude pokračovat ve své činnosti ve stejném
složení
předseda – Mgr. M. Huttr, místopředsedové – J. Šrámek, Ing. J. Neubertová, členové p. JUDr. Holý,
Mgr. Matoušek, Mgr. Štěpanyová, Mgr. Hubálek, Ing. Čep, Huttr ml., Pop - SAL
Revizní komise – M. Roulová, A, Honomichlová, B. Durdis
7/ konference ukládá ČMR SKM projednat diskuzní příspěvky a přijmout případná usnesení
8/ příští celorepubliková konference se uskuteční v roce 2022
8/ celorepubliková konference byla ukončena ve 12.45 h
Zapsala
Ing. Jana Neubertová

Předseda ČMR SKM
Mgr. Miloslav Huttr

10. 11. 2018, hotel Bílý Lev, Praha 3
Projednání diskusních příspěvků a/ do 16. 11. 2018 osobně zařídí Mgr. Hubálek a Mgr. Huttr na OR přepis KM (zapsaných spolků)
jako součást zapsaného spolku SKM. O výsledku budou neprodleně informovat jednotlivé kluby.
Pokud tento zápis OR odmítne provést, vedení ČMR SKM musí zajistit smluvní podmínky pro KM
jako kolektivní členy.
b/ Mgr. Hubálek pošle do 16. 11. 2018 konkrétní návrh, formulaci, pro vedoucí KM, kteří si ji
upraví dle svých potřeb a nechají podepsat rodiče dětí do 18 let ve svých spolcích a dalšími svými
členy staršími 18 let. Tyto doklady zůstanou uloženy u vedoucích KM.

