Zápis z 19. výborové schůze konané 1.2.2014 v
Kolesách
Přítomni: Ing. Zdeněk Havlíček, Milan Pavlík, Ing. Petr Lebeda, Miroslav Gora,
Ladislav Varvařovský, Hubert Hubík
Omluveni: Ing. Luboš Vodolan, Mojmír Kabát, Karel Plaňanský
za revizní komisi: Ing. Karel Plch
Schůzi výboru zahájil a vedl Havlíček. K pozvánce a navrženému programu nebyly
výhrady.
1. Kontrola zápisu a úkolů ze schůzky 18/2013
- nové zkušební řády by měly být dle posledních informací schváleny na Sboru
zástupců ČMMJ do konce března a platnost by měla začít duben, květen. KK chtěla
ještě po klubu dořešit některé individuální připomínky našich členů, kteří je neposlali
na OMSy, jak bylo psáno, ale přímo na sekretariát ČMMJ.
- zkoušky a klubové akce byly probrány, budou ve Zpravodaji, tento výbor ještě
rozpracuje výstavu
- Gora upozornil, že v zápisu a pozvánce je chyba, jedná se o 8. výstavu a ne
devátou
- pracovní návrhy materiálů konference byly v dohodnutém termínu umístěny na
našich webových stránkách - splněno.
- Zpravodaj bude nachystaný do tisku, po konferenci se doplní o zápis a výsledky
voleb – provede Havlíček, Gora do neděle 2.3., Hubík pošle zprávu o soutěži v Polsku,
Havlíček a Pavlík o ISHV
- Předseda RK informoval o provedení kontroly účetnictví, nebylo shledáno
pochybení, zpráva bude součástí jednání konference a bude otištěna ve Zpravodaji
23/2014
Dalších připomínek k zápisu nebylo.
2. Příprava konference klubu
V pořadí 6. konference samostatného ČMKCHB proběhne 22.2.2014 v Kulturním
domě ve Větrném Jeníkově na 105 km dálnice D1 z Prahy do Brna. Zahájení presence
od 9,00 hod, zahájení jednání konference v 10,00 hod.
- pracovní matriály byly připomínkovány; ve stanovách odsouhlasena změna ...doporučuje čekatele na rozhodčí..; dále rozvrženo číslování textu stanov pro
zlepšení orientace (provede Plch). V chovatelském a zápisním řádu - …chovnost pro
psy a feny začíná od 17 měsíců věku a končí u feny v osmi letech dnem narození, u
psa do konce kalendářního roku, v němž dosáhne devíti let.
- pozvánka na konferenci se doplňuje o bod Zpráva předsedy RK. Podle platného
klíče je 54 delegátů konference, tabulka je na webových stránkách. Jména delegátů
ve stanoveném termínu matrikáři nedodali oblasti 8, 10, 14, 15. Pozvánku rozešle v
termínu do 7.2.2014 všem navrženým delegátům matrikář klubu !!!
- prezenční listinu delegátů nachystá matrikář, pomoc s kontrolu na místě přislíbila L.
Jašová, která zajistí i trubače. Členové starého výboru se dostaví na místo konference
před 9 hodinou. Za předsedajícího konference bude navrhnut delegátům JUDr. V.
Plachý, člen ČMKCHB. Zapisovatel, ověřovatelé, sčitatelé a členové návrhové komise
budou navrženi z řad přítomných delegátů.
- materiály konference obdrží delegát ve složce u prezence. Tisk barevně odlišených
materiálů, hlasovacího lístku a volebních lístků zajistí Karel Plch a přiveze před 9 hod

na místo konference.
- samostatné zprávy si nachystají Havlíček, Pavlík a Plch
- z oblastí je navrženo 14 kandidátů do výboru klubu a 7 kandidátů do DR klubu (ti
co souhlasili s kandidaturou). Jména budou uvedeny na volebních lístcích + prázdné
řádky pro případné doplnění
- výbor navrhuje počet 7 členů výboru a 3 členy DR (nyní je 9/3). Volby po
odsouhlasení nových stanov: noví členové výboru ČMKCHB a revizní komise musí být
zvoleni nadpolovičním počtem hlasů přítomných delegátů. Při nedosažení
nadpoloviční většiny hlasů se bude znovu hlasovat v druhém kole, případně dále,
dokud nebude dosaženo plného počtu členů orgánů odsouhlasených nadpoloviční
většinou přítomných delegátů (tzv. silný mandát). Hlasování bude tajné.
- občerstvení pro účastníky je zajištěno: svačina - párek, oběd – řízek s bramborem,
voda, kafé. Případné další pití či občerstvení každý na vlastní náklady. Náklady
dopravy jdou za delegáty konference. Předpokládané výdaje do 10 tis. Kč, poslední
konference v Praze stála 17 tis. Kč.
3. Příprava klubového Zpravodaje 23/2014
Poslední příspěvky do zpravodaje dodat M. Gorovi do neděle 16.2.2014, aby mohl
zpravodaj připravit do tisku do konce února, zprávu z konference do 2.3.2014. Kolem
10.3. by po korekturách mohl jít do tisku. Zprávu ze soutěže z Polska nachystá Hubík
a zprávu ze zasedání ISHV v Maďarsku dodají Havlíček a Pavlík. Ostatní je na
oblastech a iniciativě členů klubu.
4. Příprava klubové výstavy 17.5.2014 v Kolesách
Vlastní řízení jde již za nově zvoleným výborem, ale rozběhnout přípravu výstavy jde
za námi. Výbor po diskuzi a ověřování volna u rozhodčích rozhodl takto. Hlavní
rozhodčí Milan Pavlík, rozhodčí v kruzích Ing.Pavel Zuzaník, MUDr. Tadeáš Maślanka a
paní Ludmila Pavlíková. Bonitaci provede Milan Pavlík za pomoci rozhodčího, který
ukončí posuzování dle organizace a počtu posuzovaných psů (nebo si přizve
výpomoc). Další viz. propozice na výstavu. Poplatek za bonitaci pro člena klubu 500.Kč, pro nečlena 1.000.- Kč. Propozice výstavy, přihlášky psů a výstavní katalog zajistí
Gora, vše bude na webových stránkách a ve Zpravodaji. Vyplněné přihlášky zájemci
odešlou M. Gorovi včetně potvrzení o úhradě platby. 1. uzávěrka přihlášek 31.3.2014
500.- Kč, 2.uzávěrka 20.4.2014 600.- Kč, 3. uzávěrka 30.4.2014 800.- Kč. V
předvečer proběhne, pokud se odsouhlasí ze stanov, členská schůze klubu. Termíny,
ubytování pro výbor a rozhodčí zajistí ještě v předstihu Havlíček. Peníze katalog, ceny
odsouhlasí již nový výbor, tyto náklady se pohybují každoročně okolo 6 tis. Kč
5. Diskuze, různé, závěr
Výbor projednal žádost J. Průšovice s tím, že doporučuje poskytnout finanční
příspěvek ve výši 10.000.- Kč na pořádání Krušnohorského derby. Musí být provedeno
následné vyúčtování příspěvku. Pravomocně rozhodnout o poskytnutí příspěvku musí
již nově zvolený výbor ČMKCHB.
Zprávu o chovu přednesl M.Pavlík. Za rok 2013 zapsáno v plemenné knize u BB 45
pejsků a 45 fenek, u HB 15 pejsků, 7 fenek. Pro rok 2014 bylo vystaveno u BB 27
doporučení ke krytí, zatím 6 nakryto, 2 vrhy. U HB 10 doporučení, 5 nakryto, 1 vrh.
Výbor vzal na vědomí informaci poradce chovu o rozhodnutí udělit výjimku na krytí u
psa HB V. Zavaďáka (pes byl dovezen z Francie). Pes splnil veškeré chovné podmínky
s výjimkou výstavy, kterou bude absolvovat v Brně 22.2.2014. Dle pravidel má
poradce chovu právo udělit výjimku při doposud nesplnění jedné chovné podmínky.
Tou je ocenění na výstavě, které by mělo být chovatelem splněno 22.2.2014.

Výbor odsouhlasil návrh matrikáře na udělení odznaku „Za zásluhy“ panu Františkovi
Štěpánkovi za jeho celoživotní práci pro klub. Zajistí již nový výbor klubu při výstavě v
Kolesách.
Přezkoušení čekatelů na rozhodčí z výkonu, kteří splnili podmínky, se uskuteční v
předvečer klubové výstavy 16.5.2014. Zájemci se přihlásí předem u M. Pavlíka,
hodina bude určena dodatečně, předpoklad okolo 18 hod.
Výbor vzal na vědomí přijetí 31 nových členů klubu v období od 1.9.2013 do
31.1.2014 (jmenovitě přečetl matrikář klubu).
Výbor vzal na vědomí zprávu ekonoma klubu. K dnešnímu dni (1.2.2014) je na účtu
klubu 352.954,- Kč. Celkový majetek klubu vč. skladových zásob je 964 tis. Kč.
Připravuje se daňové přiznání, odeslat na FÚ Praha 1 do 31.3.2014. Daňová
povinnost pro klub nenastala.
Po diskuzi výbor klubu odsouhlasil hlasováním (hlasováno jednotlivě po druhu
poplatku) návrh následujících poplatků pro jednání konference klubu:
zápisné do klubu, i při opožděné platbě člena ;
100,- Kč
členský příspěvek
300,-Kč kalendářní rok
vystavení krycího listu pro nečlena klubu, zaslání na dobírku
poradcem klubu
4.000 Kč
bonitace psa/feny
člen klubu
500,- Kč
bonitace psa/feny
nečlen klubu
1000,- Kč
poplatek z každého zapisovaného štěněte, uhradí majitel
chovné feny
250,- Kč
poplatek za export štěňat do ciziny, majitel
chovné feny
1 000,- Kč za štěně příspěvek
za odsouhlasené krytí v zahraničí, obdrží majitel feny:
SK
1 000,-Kč
Jiné státy
3.000,- Kč
Návrh Gory na poplatek za štěně od krycího psa, zaplatí majitel psa, nebyl schválen
(hlasování 3 : 3).
Výbor klubu se při další diskuzi zabýval propočtem příkladů poplatků a jejich cenové
úrovni stanovením vyrovnaného rozpočtu klubu na účetní období.
Upozornění: Tyto poplatky, včetně návrhu čl. příspěvku, nejsou zatím účinné! Platné
budou až v případě jejich odsouhlasení konferencí klubu !!!
Jednotlivé funkce členů výboru a dokumentace k nim budou předány novým členům
individuálně dle dohod. Do předání funkcí především poradce chovu, matrikáře a
pokladníka dbát na správný oběh dokladů a co nejmenších problémů pro členy klubu.
Předseda klubu poděkoval závěrem všem členům orgánů klubu za jejich práci pro
ČMKCHB !!!
Zápis byl elektronicky odsouhlasen všemi přítomnými
Zapsal jednatel klubu Hubert Hubík

