Členská schůze klubu chovatelů bearded collií
dne 3. srpna 2013 v Jihlavě
Dle prezenční listiny bylo přítomno 21 členů při zahájení schůze v 16:15 hod.
Volba mandátové komise:
složení: Dagmar Netolická, Antonie Popželevová, Bohumil Volek
hlasování: 21 - 0 - 0 - schváleno ( každé hlasování je v pořadí - pro - proti - zdržel se )
Volba volební komise:
složení: František Smyčka, Iveta Kuchařová, Krystýna Koubová
hlasování: 21 - 0 - 0 schváleno
Byl přečten program schůze, který nebyl doplněn a schválen v původním znění.
Program schůze:
- zahájení
- volba mandátové a volební komise
- finanční zpráva KCHBC
- zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise KCHBC
- zpráva o činnosti a plán činnosti KCHBC
- zpráva o chovu
- změna ceníku KCHBC dle návrhu výboru KCHBC
- doplnění bodovací tabulky klubových pracovních soutěží o nové dosud nebodované
- dovolba do orgánů klubu
- různé
- diskuze
- závěr
hlasování: 21 - 0 - 0 schváleno
Nyní měla přijít finanční zpráva a zpráva Kontrolní a revizní komise. Z důvodů špatné komunikace
s pokladníkem Petrem Kozelkou a nepřipraveností podkladů nebylo možné vytvořit konečnou zprávu o
kontrole hospodaření KCHBC. Pan Kozelka svoji zprávu nedodal a dne 3. srpna rezignoval na členství ve
výboru.
členská schůze ukládá výboru klubu vyhotovit finanční zprávu za rok 2012 do termínu 31. 8. 2013. Tato
finanční zpráva bude zveřejněna na webových stránkách klubu.
hlasování: 20 - 0 - 1 schváleno
Členská schůze ukládá výboru klubu a by nový pokladník ve spolupráci s předsedou Kontrolní a revizní
komise překontroloval doklady a účetnictví od 1. 1. 2013 do 3. 8. 2013
hlasování: 20 - 0 - 1 schváleno
Byla přednesena zpráva o činnosti a plán činnosti KCHBC ( zpráva je příloha č. 1 )
členové jí vzali na vědomí

Byla přednesena zpráva o chovu ( zpráva je příloha č. 2 )
členové jí vzali na vědomí
Výbor klubu předložil členské schůzi návrh na změnu ceníku KCHBC
z ceníku bude odstraněna položka 20,- Kč za knihu odchovů a krytí
- odůvodnění: knihu dostává chovný jedinec při registraci z ČMKU
hlasování: 21 - 0 - 0 schváleno
z ceníku bude odstraněna položka 100,- Kč za krycí list
hlasování: 21 - 0 - 0 schváleno
v ceníku bude provedena úprava: platby v € jsou možné pouze při platbě v hotovosti, při platbě převodem
na účet je nutné platit v Kč
- odůvodnění: převodem € na Kč se sníží částka o poplatky banky a je tím výrazně krácena
hlasování: 21 - 0 - 0 schváleno
v ceníku na jednotlivé výstavy bude zveřejněno soutěž dítě a pes je zdarma
hlasování: 21 - 0 - 0 schváleno
Návrh na změnu bodovací tabulky pro pracovní aktivity - byly podány dva návrhy - návrh č. 1 od Evy
Morcinek Čapníkové a návrh č. 2 od Pavlíny Dohnalové. Po několika minutové diskuzi a obhájení svých
návrhů došlo k hlasování
Hlasování pro tabulku č. 1 - 10 - 5 - 5 schváleno
Hlasování pro tabulku č. 2 - 5 - 5 - 10 - zamítnuto
Hlasování o platnosti nové bodovací tabulky - nová tabulka bude platit od 1. 1. 2013
hlasování: 19 - 0 - 1 schváleno
Dovolba do orgánů klubu:
Před touto volbou rezignovala na svoji funkci ve výboru klubu Lenka Folget Klímová. Dovolba byla na tři
členy výboru. Návrh výboru klubu - Milada Kazimírová, Zdeňka Altová byl doplněn z řad členů, kteří
souhlasili s kandidaturou a to Iveta Kuchařová a Antonie Popželevová
Byly rozdány volební lístky se čtyřmi jmény kandidátů volební komise dohlédla na regulérnost voleb a
sečetla hlasy jednotlivých kandidátů s tímto výsledkem:
Antonia Popželevová - 18 hlasů
Zdeňka Altová - 15 hlasů
Milada Kazimírová - 10 hlasů
Iveta Kuchařová - 9 hlasů
První tři kandidáti se stali členy výboru a sl. Iveta Kuchařová je prvním náhradníkem.

V bodu různé a diskuze se probíraly dotazy členů klubu. Paní Zuzana Outratová se tázala na hlasování o
webmasterovi, proč výbor klubu zvolil sl Alenu Kolářovou. Jedotliví členové výboru, kteří hlasovali pro sl.
Kolářovou přednesli svůj důvod. Změna rozhodnutí nebyla členskou schůzí požadována.
Paní Monika Koubová upozornila výbor klubu na změny v občanském zákoníku a jejich dopad na klub jako
takový. Výbor se bude o tuto problematiku zajímat a dle změn provede patřičné zákonné úpravy.
Bylo upozorněno, že výstavní řád ČMKU je odlišný od výstavního řádu klubu - soutěž Nejlepší otec bude
v našem výstavním řádu změněna podle výstavního řády ČMKU. Ostatní soutěže jsou shodné a povolené.
Byl podán návrh na snížení startovného na MR v agility pořádaném KCHBC - návrh byl 250,- za mistrovství a
50,- za hru.
hlasování: 18 - 0 - 1 schváleno
platnost snížení startovného je od 1. 1. 2014
hlasování: 18 - 0 - 1 schváleno
členská schůze dala za úkol výboru klubu zjistit podrobnosti o mimořádné speciální výstavě v roce 2014 při
evropské výstavě. Výbor klubu se bude o tuto problematiku zajímat a výsledky budou zveřejněny na
stránkách klubu.
V 18:30 paní Lenka Folget Klímová ukončila schůzi
Členové klubu v zastoupení Evou Morcinek Čapníkovou poděkovali paní Lence Folget Klímové za obětavou
několikaletou práci ve výboru klubu ve funkci předsedy a předali jí malý dárek.
V Jihlavě dne 3. 8. 2013
Zápis provedla : Eva Morcinek Čapníková
Ověřili: Alena Kratochvílová

