Zápis z jednání členské schůze konané v Brně dne 6. února 2016
Místo zasedání: Restaurace Mitrovski Veletržní 716/13, Brno
Jednání bylo zahájeno v 18:00 předsedkyní L. Folget Klímovou.
Součet podepsaných v prezenční listině je 10 členů KCHBC s hlasovacím právem. Členská
schůze je usnášeníschopná.
Předsedající požádala o ověření zápisu Antonii Popželevevou a Alenu Kratochvílovou
Ad 2) Předsedající přednesla program:
1.
Zahájení schůze
2.
Schválení programu
3.
Volba komisí – mandátové a volební komise
4.
Finanční zpráva KCHBC za rok 2015 - informace
5.
Zpráva o chovu za rok 2015
6.
Zpráva o činnosti za rok 2015
7.
Plán činností KCHBC pro rok 2016 a pro rok 2017
8.
Změna Výstavního řádu KCHBC
9.
Ceník
10.
Změna Propozic klubových výstavních soutěží včetně jejich příloh
11.
Změna Propozic klubových pracovních soutěží včetně jejich příloh
12.
Změna Organizačního řádu KCHBC
13.
Změna Chovatelského a zápisního řádu KCHBC včetně jeho příloh
14.
Dovolba náhradníků do výboru KCHBC a kontrolní a revizní komise KCHBC
15.
Různé
16.
Diskuze
17.
Schválení usnesení Členské schůze
18.
Závěr
Hlasování o navrženém programu schůze: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0. Program byl schválen
Ad 3) Volba komisí:
Návrhy kandidátů do mandátové komise: Marcela Fišáková, Bohumil Volek a Antonie
Popželevová
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Schválené složení komise mandátové komise: Předseda: Marcela Fišáková, členové Antonie
Popželevová, Bohumil Volek
Návrhy kandidátů do volební komise: Hana Nikodýmová, Alena Kratochvílová a Zuzana
Rotová
Hlasování o volební komisi: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0
Schváleno složení komise: Předseda: Hana Nikodýmová, členové Alena Kratochvílová,
Zuzana Rotová
Ad 4) Pokladní Antonie Popželevová přednesla informaci o finančních prostředcích KCHBC
viz příloha č. 1 Zpráva o hospodaření KCHBC za rok 2015.
Pokladnu a pokladní doklady převzala od Evy Pávkové 5. 12. 2015, dřívější termín se
nepodařilo dohodnout.
Po zaúčtování pokladny a banky nebyly nalezeny níže uvedené doklady, jejichž doplnění byla

Evu Pávkovou požádána e-mailem s uvedením dat a částek dne 2. 1. 2016, telefonicky 11.
1.2016, a dalšími e-maily 18. 1. 2016 a 25. 1. 2016.
chybějící doklady, které je zapotřebí doplnit:
(Datum platby Příjemce Částka Text Poznámka)
23.4.2015 Outratová Zuzana -(podle č.účtu) 600,00 Kč členské známky není doklad
25.5.2015 Outratová Zuzana -(podle č.účtu) 1 600,00 Kč Poháry není doklad
19.6.2015 jen číslo účtu - neznámé 1 030,00 Kč keramika není doklad
22.9.2015 Outratová Zuzana -(podle č.účtu) 6 000,00 Kč záloha na poháry není doklad
22.9.2015 jen číslo účtu - neznámé 1 500,00 Kč keramika není doklad, celkem 10 730,00 Kč
K výše uvedeným platbám z banky není k dispozici doklad, na základě kterého by bylo
možné částku zaúčtovat. Zuzany Outratové byla identifikována podle čísla účtu - peníze byly
posílány na její číslo účtu.
Informace byla vzata členskou schůzí na vědomí a členská schůze uložila Evě Pávkové termín
k doložení oprávněnosti jejich zaúčtování do 10. 3. 2016.
Ad 5) Správkyně plemenné knihy (dále jen SPK) Dana Volková předložila zprávu o chovu za
rok 2015, viz příloha č. 2.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 Zpráva byla schválena
Ad 6 a 7) Zuzana Rotová přednesla plány činnosti KCHBC pro rok 2016 a 2017 viz příloha č.
3 a č. 4
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 Zpráva byla schválena
Ad 8) Alexandra Janáčková přednesla návrh na změnu Výstavního řádu KCHBC. Musí
proběhnout zvláště kvůli změně názvu klubu a je nyní dán do souladu s výstavním řádem
ČMKÚ. Viz příloha č. 5.
Na Klubovou výstavu v Mladé Boleslavi bude zařazena soutěž pro handicapované handlery.
Soutěž bude uvedena v propozicích na klubovou výstavu.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 Změny byly schváleny
Ad 9) Návrh změny v ceníku přednesla Antonie Popželevová. V návrhu je zrušen poplatek za
katalogové stránky, které se celá léta nevytvářejí. Dalším zrušeným poplatkem je platba za
mimořádné členství, které bylo zrušeno. Naopak přibyla poznámka o platbě na místě v eurech
pro zahraniční vystavovatele. Viz příloha č. 6.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 Změny byly schváleny
Ad 10) Zuzana Rotová přednesla návrh na změnu klubových propozic výstavních soutěží.
Bylo třeba zaznamenat změnu názvu klubu. Do bodovací tabulky doplněn a obodován titul
BOS. Vyhodnocení je do 5. místa. Viz příloha č. 7. Podle schváleného návrhu z minulé
členské schůze tabulka platí od 1. 1. 2016.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 Změny byly schváleny

Ad 11) Pavlína Dohnalová přednesla návrh na změnu klubových pracovních soutěží. Bylo
třeba zaznamenat změnu názvu klubu. Propozice jsou pro všechny soutěže jednotné.
V bodovací tabulce žádné změny neproběhnou.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 Změny byly schváleny
Ad 12) Alexandra Janáčková přednesla návrh na změnu OŘ – změna se týká vypuštění
mimořádného členství, které bylo zrušeno při schvalování změn stanov na členské schůzi
2015 – viz příloha č. 8.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 Změny byly schváleny
Ad 13) Dana Volková přednesla návrh na změnu v chovatelském s zápisním řádu. Jednak se
jedná o přeměnu KCHBC na spolek, jednak o novinku – Povinnost vyplňovat nový formulář
„Identifikace zvířete“ při jeho uchovnění. Formulář je zveřejněn na klubových stránkách. SPK
bude při klubových výstavách kontrolovat čip zvířete čtečkou. Měření a počet zubů zůstává
při kontrole SPK dobrovolné viz příloha č. 9 a 10.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 Změny byly schváleny
Ad 14)
Dovolba náhradníků do KRK. Navržena byla Hana Nikodýmová
Hlasování: Pro: 9. Náhradnicí KRK byla zvolena Hana Nikodýmová
Dovolba náhradníků do výboru KCHBC. Kandidáti Marcela Fišáková, Bohumil Volek
Hlasování – Marcela Fišáková: Pro: 10
Hlasování - Bohumil Volek: Pro: 9
Oba kandidáti byli zvoleni náhradníky do výboru KCHBC
Ad 15) Různé
1. Dlužná částka Jany Pelikánové:
Pokladní prověřila podle úkolu z jednání výboru KCHBC dne 7. 11. 2015 zpětně platby Jany
Pelikánové z let 2014 a 2015. Následně zjistila, že prosinci 2014 zaplatila 1000,- Kč ve
členění - členský poplatek na rok 2015 ve výši 500,- Kč. Dále pak za uchovnění feny Celtic
Song Old Tapis, rovněž v částce 500,- Kč. Jelikož v roce 2014 nebyla členkou KCHBC,
dlužnou částku 100,- Kč zápisného uhradila v hotovosti pokladníkovi klubu při klubové
výstavě dne 16. 5. 2015 - č. dokladu 15HP0013.
Uchovnění feny Celtic Song Old Tapis žádala administrativně provést na začátku roku 2015.
Přesto však tato fena byla uchovněna 18. 12. 2014, a proto po ní bylo požadováno, aby
zaplatila členský poplatek i na rok 2014, což z ohledu na svůj předchozí požadavek
(uchovnění v roce 2015) odmítla. Byla proto uvedena jako dlužník klubu, kterým ve
skutečnosti není a nebyla. Jana Pelikánová bude vymazána z dlužníků na webu KCHBC.
2. Platba za členství
Vzhledem k tomu, že termín plateb za členství je 31. 12. vždy předchozího roku, členská
schůze navrhla následující postup. Pokladník prověří platby došlé na účet KCHBC. Tolerance
jsou 3 pracovní dny. Pokud platba proběhne po termínu, platící bude vyzván místopředsedou
e-mailem, aby doplatil obratem částku zápisné 100,- Kč. Pokud tak neučiní, bude mu částka
500,- Kč vrácena na jeho účet do 30 kalendářních dní a bude vyškrtnut ze seznamu členů.
Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 16) diskuze neproběhla
Ad 17) v 19:00 předsedající členskou schůzi ukončila a poděkovala členům za účast.
Zapsala: Alexandra Janáčková
Ověřovatelé:
Antonie Popželevová
Alena Kratochvílová

