
Zápis z 15. zasedání výboru ze dne 2.6.2012 
 
Místo konání : Česká Lípa 
 
Přítomni: Ing. Dufek Petr, Velenová Marie, Pašková Helena, Petrová Valerie 
 
za RK : Davídková Květa 
 
Omluveni: Kshyshovskyy A., Kupčíková Ilona, Ždímal Vratislav 
 
Program : 
 
1) Kontrola úkolů 
2) Zpráva o přípravě KV – Konopiště 2012 
3) Zpráva o přípravě bonitace – 23.6. Konopiště 
4) Ostatní 
 
 
1. Kontrola úkolů  
 

a) Zajistit zhotovení pokrývky s emblémem KCHGB,o.s. na stoly (3 ks) 
       Úkol - Petrová V., …….. splněn 

 
c) Kalendáře byly rozeslány, z důvodů nepřevzetí se vrátily tyto dopisy: Jedličková, 

Kshyshovskyy, Pejchalová, Rotterová H. a K. Členové, kteří si kalendáře nepřevzali, 
budou telefonicky upozorněni a kalendáře si mohou vyzvednout.  

Úkol – splněn 
Kalendář pro pana Kshyshovskyy předán přes paní Kupčíkovou. Ostatní 

nevyzvednuty. Zbylé 4 kalendáře budou rozdány zájemcům. 
 
d) Dárky (pí. Olmerová) pro vystavovatele byly poptány. Paní Olmerová zaslala 

sortiment. Paní Pašková nedostala nabídku paní Olmerové. Petrová zjistí zda 
přeposlala, pokud ne, učiní nápravu. 
Petrová zjistí ceny výrobků. O těchto předmětech bude uvažováno pro Klubovou 
výstavu 10/2012. 

Úkol -  Petrová V., termín do 30.6. 
 

6.6 Archivace – sepsat dokumenty, které jsou založeny u jednotlivých členů výboru 
                           Velenová a Petrová seznam nepředaly ……. Náhradní termín do 30.6. 

 
6.6.1 oslovit paní Kupčíkovou doporučeným dopisem k předání těchto 

dokumentů za roky 2003 a 2004 : 
i. bankovní výpisy, peněžní deník, výdajové a příjmové doklady, faktury 

přijaté, smlouvy 
ii. nebo předávací protokol 

iii. nebo písemné prohlášení komu dokumenty předala 
Úkol - Petrová V.,termín do 30.6. 



6.9 Žádost p. Paškové  
V. Petrová předala paní Paškové kopie výpisů z účtu : 

  i.   VÚ 1-12 2008, 1-12-2009, 12/2004, 12/2005, 12/2006, 12/2007 
  ii.  VÚ 1/2009 až 8/2009 
  iii.  pohyby na účtech od 25.9.2009 do 31.12.2009 
 

Po kontrole naší zprávy o hospodaření minulých výborů za období 2005-09, 
která byla přílohou pozvánky na čl. schůzi konanou 17.9.2011, a předaných 
pohybů na účtu bankovních výpisů, podá pí. Pašková výboru zprávu o 
nalezených rozdílech. 

                                Úkol -  Pašková H. 
 

6.10 Kauza Rotterová 
Předseda klubu seznámil výbor se stavem vyšetřování ,,kauzy Rotterová“. Paní 
Rotterová přiznala zpronevěru do částky 50 000 Kč. P. Dufek navrhl vstoupit do 
občansko právního sporu. Jako první krok navrhl uskutečnit právní poradu. 

                 Úkol -  Dufek P., trvá 
 

6.11.Dohoda o provedení práce 
Dohodu o provedení práce, kterou zaslala paní Pašková je třeba přeložit do angl. 
jazyka.                   Úkol - splněn 

 
 

2. Zpráva o přípravě KV – KONOPIŠTĚ 2012 
 

a) rozhodčí zajištěn, personál v kruhu také (s personálem domluveny Dohody 
o provedení práce, nevztahuje se na členy KCHGB) 

b) diplomy jsou předány do tisku, zajišťuje V. Petrová 
c) ceny poptány, kartičky, posudkové listy - nákup zajišťuje V. Haklová 
d) katalog je zpracovaný (L. Kalábová), připravený před tiskem 
e) sponzor Velkoobchod Plaček, sjednala D. Jílková 
f) dárek pro vystavovatele, zajistila J. Hřebačková 
g) seznámení výboru s rozpočtem, přibližný příjem 36 600 Kč a přibližné 

výdaje 63 600 Kč 
 

           Hlasování k rozpočtu : pro – 3 hlasy 
                      proti – 1 hlas 

3. Zpráva o přípravě bonitace – 23.6. KONOPIŠTĚ 
Rozhodčí  J. Krsová 
Komise    M. Velenová, K. Buňatová 
Zapisovatelka   M. Juklíčková 

 
4. Ostatní 

 
4.1 Pan Kadlec zaslal členům výboru svůj nesouhlas s rozhodnutím výboru ze17.3., 
proto se výbor k této problematice vrátil. 

6.1 Porušení ZŘ KCHGB a ZŘ ČMKU - J. Kadlec 



Pan J. Kadlec na kryl zapůjčenou fenu bez podání žádosti o vystavení KL. Tím 
porušil ZŘ ČMKU a KCHGB čl.7 Krycí listy bod 7.1. Z toho důvodu nelze akceptovat 
smlouvu o zapůjčení chovné feny, jelikož fena byla na kryta na základě krycích 
listů vystavených paní Kupčíkové v době, kdy již byla fena dle předložené smlouvy 
zapůjčena J. Kadlecovi. 

 
Navrhujeme:  zrušení smlouvy o zapůjčení feny a poté zapsání štěňat na CHS 
paní Kupčíkové. 

       
PCH paní M. Velenová zašle písemné stanovisko výboru KCHGB a to doporučeně na 
kontaktní adresu p. J. Kadlece a adresu pí. I. Kupčíkové. 

    k 6.6.2012 je úkol splněn 
 
4.2. Zpráva revizní komise 

Revizní komise se obrátila na výbor KCHGB s výzvou k odpovědi na Zápis RK ze dne 

11.9.2011.  

Dle vyjádření přítomné členky revizní komise paní K. Davídkové, zasedání dne 
11.9.2011 neproběhlo. 
Výbor se vyjádřil ke zprávě RK ze členské schůze ze dne 17.9.2011, ve které byl obsah 
zprávy z 11.9.2011 zahrnut. 

 
4.3. Agility – Hodonín 

KCHGB na podporu letního soustředění a neoficiálních závodů agility předal zbývající 
poháry ze sezóny 2011 – jaro 2012 a dokoupí další v hodnotě cca 4 000,- Kč 
P. Dufek zajistí smlouvu mezi pořadatelem KK Hodonín a KCHGB 

 Úkol – Dufek P.,termín do 15.6. 
 
4.4. Projednání poplatků s nečleny 

Výbor projednal dokument ÚOHS-P296/2012-6169/20112/850/IHI obdržený z ČMKU 
o poskytování chovatelského servisu. 
Zajistit právní poradu : 

- ve věci smlouvy o poskytování chovatelského servisu na základě výše 
uvedeného dokumentu 

 - požadování překladu smluv o zapůjčení chovného jedince apod. 
       HLASOVÁNÍ :  pro  –  3 hlasy 

         proti – 1 hlas 
Úkol – Dufek P.,termín do 30.6. 

- Pí. Pašková doporučuje snížit poplatky pro nečleny na úroveň poplatků pro 
členy. 

HLASOVÁNÍ :  pro  –  1 hlas 
          proti – 3 hlasy 
      4.5 Úhrada čl. příspěvků 

Pan Černý uhradil čl. příspěvek ke konci roku 2011 na rok 2012. Pan Černý je platným 
členem KCHGB pro rok 2012 

 
 
 



4.6 Seznam členů klubu 
Je rozdíl mezi seznamem jednatelky a pokladní. Paní Pašková zašle vyfiltrované platby 
členů paní Petrové pro porovnání seznamu. Po dosouhlasení seznamu členů, uložit 
seznam na klubové stránky s datem evidence. 
Úkol – Pašková H.,termín do 4.6. ,  zveřejnit na webu – Dufek P.,termín do 10.6. 

 
4.7  Výbor připraví členskou schůzi na 27.10.2012, NIŽBOR 
 

A) návrh 27.10.2012, NIŽBOR   HLASOVÁNÍ :  pro  –  3 hlasy 
          proti – 1 hlas 

B) návrh 09/2012, JIHLAVA     HLASOVÁNÍ :  pro  –  1 hlas 
          proti – 3 hlasy 
 
4.8  Odsouhlasení pokladny po e-mail komunikaci s pí. Paškovou. 
 
 

 
 
 
 

Zapsala: ing. Dufek P.                                        
Kontroloval: Petrová V. 


