Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s.

Zápis
ze schůze výboru ČMKCHB č. 1/2019,
která se konala dne 5. 2. 2019, 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

Za kontrolní komisi:

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. 1. 2019
Ad 1)

Doplnění programu úkolů
- rezignace Miroslava Gory
- finalizace zápisního a chovatelského řádu
- projednání DNA profilu u chovných jedinců

Ad 2), Ad 3) Kontrola úkolů, informace o klubových akcích, plán akcí
 Potvrzená delegace na Valnou hromadu ČMKJ byla v termínu zaslána na
ČMKJ.
 Výbor zajistí rozhodčí na Klubovou výstavu, neboť po konferenci nebude
pro nový výbor dostatečný prostor pro zajištění výstavy.
- Výbor zajistí do konference přípravu klubového zpravodaje.
Ad 4)

Příprava řádné konference klubu

Řádná konference klubu se bude konat dne 13. 4. 2019 v restauraci U Palánů,
v Havlíčkově Brodě od 9h. Pozvánky jednotlivým delegátům budou zaslány
dle stanov klubu, tedy nejpozději do 30 dní před konáním konference.
Oblasti obdrží od výboru klubu seznamy svým členů. Oblasti oznámí výboru
delegáty a nominanty do výboru klubu a kontrolní komise. Výbor klubu
zjistil nesrovnalosti ve vedení matriky, když v matrice klubu byli vedeni i ti
členové, kterým v roce 2018 zaniklo členství z důvodu pozdní či žádné
platby a nebyli v průběhu roku 2018 znovu přijati (z důvodu nepodání
přihlášky). Další nesrovnalosti se týkaly toho, že v matrice klubu nebyli
vedeni ti členové, kteří řádně a včas zaplatili, a to z toho důvodu, že matrikář
přehlédl jejich potvrzení o platbě. Na tyto nesrovnalosti byl matrikář klubu
upozorněn a vyzván, aby matriku uvedl do souladu se stanovami klubu.
Matrikář klubu toto však odmítl, matriku odeslal předsedovi klubu a poslal
rezignační dopis. Výbor klubu bude tedy nucen tyto nesrovnalosti odstranit,
uvést matriku do pořádku a oblastem bezodkladně zaslat seznamy jejich
členů. U těch členů klubu, kterým zaniklo členství z důvodu pozdní platby na
rok 2018, nepodali přihlášku do klubu a nemohli tak být znovu přijati, budou
jejich platby vráceny. Přihlášku budou moci samozřejmě podat v průběhu
roku 2019, novému výboru klubu.

Ad 5)

Příprava zpravodaje

Všichni členové výboru odevzdají své příspěvky do zpravodaje nejpozději do
konce února. Jednatel klubu Luboš Vodolan vyzve všechny aktivisty k
přípravě a odeslání materiálů pro klubový zpravodaj.
Ad 6)

Přijímání členů

Jakub Navrátil (6), Bohdan Zvoníček (6), Gabrila Šárlinová (6), Jiří Mráček
(6), Tomáš Mádr (4), Václav Mihulka (4), Martin Vítovský (10), Stanislav
Hanák (5), Zdeněk Trojan (13), Vít Malčík (6), Juraj Štech (12), Viktor
Vokoun (10), Zdeněk Hudec (13), Michal Kříž (13), Michaela Kráčmerová
(8), Martin Jurásek (13), Michal Strakoš (6), Josef Dohnálek (6).
Nebyl přijat:
Pavel Blažek (13)
Ad 7)

-

chybí doporučení oblasti.

Informace o stavu účtu klubu

Aktuální stav peněz na účtu klubu je 902 475,65 Kč.
Ad 1)

Doplnění programu

Rezignace Miroslava Gory
Matrikář klubu zaslal předsedovi klubu písemnou rezignaci na pozici
matrikáře a člena výboru. Svou rezignaci odůvodnil dosti neurčitě. Výbor
klubu rezignaci přijal a rozhodl se, že vzhledem k tomu, že se jedná o
poslední schůzi stávajícího výboru před řádnou konferencí, nepřistoupí ke
kooptaci náhradního člena výboru.
Finalizace zápisního a chovatelského řádu

Na schůzi byly projednány připomínky paní Tiché z ČMKÚ ke znění
zápisního a chovatelského řádu. Jednalo se o drobnosti, které výbor beze
zbytku přijal. Paní Tichá se vyjádřila tak, že náš Zápisní a chovatelský řád je
výborně zpracovaný. Finální verze Zápisního a chovatelského řádu, který
bude na konferenci navrhován k přijetí (v celém znění) bude předsedou klubu
vyvěšen na internetové stránky klubu.
Projednání DNA profilu u chovných jedinců
Výbor klubu ruší plošnou povinnost pořizovat u psů a fen DNA profil jako
podmínku chovnosti. Poradce chovu však může pořízení profilu DNA nařídit
v jednotlivých případech.
V Humpolci dne 5.2.2011
Norbert Pelc

