Zápis z konání Shromáždění členů Klubu dne 3. září 2020
Místo konání:

sídlo Klubu

Přítomni:

pp. Milan Beneš, Jaroslav Berka, Bohdana Vybíralová, Jaroslav
Dostál, Pavel Škorpil, Jiří Filip

Záhájeno:

3. 9. 2020, 9:30 hod, ukončeno 12:30 hod.

1) Zpráva o činnosti KPČR za rok 2019 a leden – srpen 2020:
Prezident Klubu konstatoval, že v uvedeném období byla jedinou aktivitou
supervize přípravy ke zkoušce Personální manažer – školící organizace ProCentre
spol. s r.o. Členové Klubu připravili, popř. revidovali, otázky ke zkoušce, konané
v dubnu 2019 za účasti delegovaných členů Klubu, pp. Milana Beneše a Stanislava
Lidmaňského (7 frekventantů).
Stávající výbor existuje velmi dlouho, většina členů výboru i dozorčí rady je
v důchodovém věku. Podobný vývoj se odehrával i u části členské základny, kde
nepříznivou roli sehrávaly i odchody personalistů z členských firem. Bohužel se
nepodařilo získat nové kandidáty, kteří by po volbě případně mohli převzít vedení
Klubu, a především získávat nové členy. Také formy vzdělávání se mění
v neprospěch osobních setkávání, na nichž byla činnost KPČR dlouho stavěna, a
za stávající situace Klub nemá kapacity přizpůsobit se trendu rostoucí elektronické
komunikace. Na druhé straně účastníci potvrdili zájem upřednostnit nabídku
převodu spolku na nového zájemce před likvidací Klubu, který má téměř třicetiletou
tradici.
2) Zpráva Dozorčí rady:
Přiložena k tomuto zápisu.
3) Rozhodnutí o další činnosti a fungování Klubu:
Jaroslav Dostál projevil zájem o převzetí Klubu s tím, že stávající výbor a dozorčí
rada vypořádají, ideálně do prosince 2020/ledna 2021, vše potřebné. Klub zůstane
zapsaný ve spolkovém rejstříku (viz www.justice.cz) s tím, že dojde ke změně
sídla. S převodem Klubu na jeho stávající sekci Severozápad bude vypořádána
veškerá administrativa. Bude řešena rovněž otázka zůstatku na účtu (hotovost je
nyní nulová).
Podrobněji k tomuto bodu viz též přiložené Poznámky k převodu Klubu na sekci
Severozápad.
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