Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s.

Zápis
ze schůze výboru ČMKCHB č. 4/2018,
která se konala dne 4. 12. 2018, od 10h v hotelu U Jiřího, Humpolec

Přítomni:
1)

Pelc Norbert

2)

Skácil Jiří ml.

3)

Princ Filip

4)

Vodolan Luboš

5)

Buršík Ota

6)

Ladislav Varvařovský

Miroslav Gora - omluven
Za kontrolní komisi:

Jaroslav Nerad, Miroslav Peterka, Martin Novotný

Průběh schůze:
1. Schůzi zahájil Norbert Pelc, přivítal přítomné členy výboru a členy
kontrolní komise.
2. Zapisovatelem schůze byl zvolen Filip Princ.
3. Program schůze byl stanoven písemnou pozvánkou ze dne 16. 11. 2018
Ad 1)

Doplnění programu úkolů

-

stížnost p. Nováka na p. Jirkala

-

pozvání ČMKÚ na VH

-

kurz Jelenář pro rok 2019

-

další schůze výboru
Ad 2), Ad 3) Kontrola úkolů, informace o proběhlých akcích
-

speciální výstava se konala dne 15. 9. 2018 na hradě Buchlov –
úspěšná akce, které skončila v ekonomickém přebytku

-

XVII. ročník Memoriálu Fridricha Konráda se konal ve dnech 15.17. 11 na Slovensku v Herľanech. Náš klub reprezentoval vůdce Roman
Trojka s fenou BB Freyou Klobušice (nominovaný vůdce Pavelka se ze
zdravotních důvodů nemohl zúčastnit). Roman se umístil se svou
barvářkou na 3. místě v III. ceně se ziskem 320 bodů. Akce se zúčastnil
poradce chovu J. Skácil, který o akci podal zprávu. Memoriál vyhrál v I.
ceně italský vůdce Corrado Casagrade s tříletým BB se ziskem 390 bodů.
Jeho práce byla na stopě přes 3 km dlouhé a 20h staré (postřel divočáka
z naháňky). Výbor souhlasí s úhradou nákladů (stravné a nocležné)
v obvyklé výši pro klubem nominované rozhodčí (Kouba, Fojtášek) a pro
klubem nominovaného vůdce Romana Trojku. Náklady budou
vyúčtovány a klubem proplaceny.

Ad 4)

Projednání nových požadavků p. B. Baumannové

Členka klubu B. Baumannová se prostřednictvím svého právního zástupce
obrátila na výbor s novým finančním požadavkem ve výši 7.376,60 Kč.
Tento požadavek, podle jejího názoru, vyplývá z přeplatků jejích plateb,
které hromadně prováděla za německé členy a nečleny v průběhu let 2016 až
2018. Výbor klubu paní Baumannové odpověděl, že jí uváděná částka

nesouhlasí s našimi záznamy a vyzval ji k doložení plateb i k doložení
seznamů, za koho platila. V případě, že se ukáže, že přeplatky jsou skutečně
dány, budou samozřejmě vráceny. Na odpověď nebylo doposud ze strany
žadatelky reagováno. Výbor současně žadatelku upozornil, že do budoucna
klub nebude tolerovat hromadné platby bez jasných identifikací. Identifikací
platby je uvedení variabilního symbolu daného člena. Klub nemá povinnost
vyšetřovat, ke kterému členovi by mohla platba náležet. Žadatelka byla
upozorněna, že platby, které nebudou identifikovány variabilním symbolem,
budou odesílateli platby vráceny.
Ad 5)

Stav matriky, přihlášky

Výbor, na základě podaných přihlášek, rozhodl o přijetí do klubu těchto
uchazečů:
Václav Ouška (1), Věra Zachová (1), František Brychnáč (1), Veronika
Viktorínová (1), Marek Nekl (12), Vlastimil Dubový (6), Václav Zápalka (6),
Roman Polák (9), Jakub Novák (10), Jaroslav Holešovský (13), Pavel
Kramář (4), Martin Strnadel (6), Petr Šilhán (10), Jan Kaděrka (6), Miloslav
Bursa (10), Václav Herzán (4), Jiří Stříbrný (4), Petr Vyhnálek (4).
Z oblasti č. 5 byli přijati členové Petr Páleník, Jiří Loufek a Zbyněk
Halámka, kteří si přejí být členy od 1.1.2019 a k tomuto datu budou vloženi
do matriky.
Nebyli přijati:
Martin Jurásek (13) -

chybí doklad o zaplacení poplatků

Jiří Prušovic (9)

mj. chybí doporučení oblasti a jedná se o dříve
vyloučeného člena, který na klub podal soudní
žalobu, ve které nebyl úspěšný

Ad 6)

-

Příprava konference klubu, schvalování dokumentů, návrh
nového sazebníku poplatků, doplnění chovných podmínek

Výbor stanovil nový (pozdější) termín pro řádnou konferenci klubu, a to na
13. 4. 2019. Místo konání konference zůstává stejné jako při mimořádné
konferenci klubu, tedy restaurace U Palánů, Havlíčkův Brod. Důvodem je,

aby jednotlivé oblasti měly více času projednat delegáty na konferenci, popř.
kandidáty do výboru klubu. Výbor klubu žádá jednotlivé oblasti, aby do
konce měsíce února 2019 zaslaly seznam delegátů konference a seznam
kandidátů do výboru klubu. Výbor připomíná, že za každou započatou
desítku členů oblasti připadá jeden delegát konference. Rozhodné datum pro
určení počtu delegátů z oblastí je stav matriky členů k 1. 1. 2019. Člen klubu,
který do konce roku 2018 nezaplatí členský příspěvek a tento nebude do
konce roku připsán na účet klubu, nebude započítán na člena klubu a oblasti.
Aktivisté oblasti obdrží od matrikáře klubu do poloviny ledna 2019
informaci, kolik má daná oblast členů a kolik tedy může nominovat delegátů
konference.
Výbor připomíná, že na konferenci klubu se budou schvalovat nové Stanovy
klubu a Zápisní a chovatelský řád. Tyto dokumenty byly podrobně probrány
a diskutovány na setkání výboru s aktivisty oblastí, které se konalo dne 31. 8.
2018 v Penzionu Olympie, Telnice. Znění stanov, které ze setkání vyplynulo
je vyvěšeno na webových stránkách klubu. Znění zápisního a chovatelského
řádu, které taktéž ze setkání vyplynulo bude vyvěšeno na stránky
v nejbližších dnech. Výbor klubu čeká na schválení ze strany ČMKÚ.
Dokumenty budou na konferenci hlasovány tzv. en bloc.
Výbor klubu pro jednání konference dále navrhuje změnu sazebníku
poplatků:
Zvýšení zápiného ze 100,- Kč na 500,- Kč.
Bude zrušen poplatek ve výši 100,- Kč při platbě opožděného ročního
členského příspěvku (nezaplacením členského poplatku do 31. 12. daného
roku členství automaticky zaniká).
Bude zrušen bod 6 sazebníku: „Poplatek za každé zapisované štěně do PK od
majitele psa 200,- Kč.“ Výbor nevidí důvod ke zpoplatnění krycího psa,
jehož genetický materiál je pro klub prospěšný.
Bude změněn název poplatku pod bodem 7 sazebníku na „Poplatek za vývoz
štěněte do jiné země s exportním nebo výkonnostním razítkem ISHV“. Výše
poplatku ve výši 1.000,- Kč zůstává stejná.
Bude změněn bod 8 sazebníku na „Podpora krytí v zahraničí – Slovensko
(SK) a Polsko (PL) 1,000,- Kč. Ostatní státy / země 5.000,- Kč při úspěšném
krytí oproti potvrzení majitele psa a 3.000,- Kč při neúspěšném krytí.“ Výbor
je toho názoru, že zvýšení příspěvku je na místě z důvodu vysokých nákladů
na cestu a čas. U neúspěšného krytí výbor konstatuje, že náklady majitel feny
vynaloží stejně jako u úspěšného krytí a příspěvek je tedy také na místě.

Návrh nového sazebníku bude zveřejněn na webových stránkách klubu.
Předseda klubu uvádí, že provede aktualizaci chovných podmínek na
webových stránkách klubu.
Výbor se usnesl, že chovné podmínky budou dále doplněny:
„Chovným jedincem může být pouze barvář z výkonnostního chovu
s výkonnostní chovnou známkou ISHV“. Výkonnostní chovná známka ISHV
je podle směrnice pro udělování výkonnostních chovných známek
Mezinárodního svazu barvářů (ISHV) platné od 1. 1. 2018 certifikát pro
lovecký výkonnostní chov podle ustanovení a doporučení ISHV. Nalepí se
buď do originální tabulky předků, nebo do doprovodného listu k tabulce
předků, který je potvrzený členským klubem ISHV, tedy i ČMKCHB.
Ad 7)

Informace o stavu účtu klubu

Aktuální stav peněz na účtu klubu je 811.168,43 Kč.
Ad 1)

Doplnění programu

Stížnost p. Nováka na p. Jirkala
Pan Novák se obrátil na klub s podnětem, že p. Jirkal prodává levně štěňata.
Výbor k tomu konstatuje, že p. Jirkal není členem klubu a není v pravomoci
klubu jej jakkoliv korigovat. Výbor vyhodnotil podnět jako anonymní, neboť
byl podepsán jako „p. Novák“, bez uvedení celého jména a zpáteční adresy.
Výbor se tímto podnětem nebude dále zabývat.
Pozvánka ČMKÚ na valnou hromadu
Dne 16. 3. 2019 se bude konat volební valná hromada ČMKÚ v Top hotelu
Praha. Na tuto valnou hromadu byl pozván zástupce ČMKCHB. Za výbor
klubu byl na valnou hromadu nominován jednatel klubu Luboš Vodolan,
jako náhradník Ladislav Varvařovský.

Kurz Jelenář
O pořadatelství kurzu požádala oblast č. 6, Bělá pod Pradědem. Výbor
žádosti vyhověl s tím, že jako vhodný termín kurzu považuje srpen 2019.
Další schůze výboru
Další schůze výboru se bude konat na přelomu ledna a února 2019.
V Humpolci dne 4. 12. 2018

_________________________
Norbert Pelc
Zapsal: Filip Princ

