
Zápis z 3. zasedání výboru KCHGB, konaného dne 13.4.2013 

v Pardubicích. 

 

1. Webové stránky – na stránkách se pracuje, Kamila Nevšímalová zajistí do 30. dubna 

rozeslání demoverze nových stránek členům výboru. Termín spuštění nových stránek je 

plánován na 1.7.2013. Nový administrátor stránek bude členka klubu Bohdana 

Vokounová. S paní Pibilovou, která na stránkách v současnosti pracuje na základě 

dohody o provedení práce, bude spolupráce ukončena se spuštěním nových stránek. 

2. Stanovy klubu – JuDr. Mencner posuzuje návrh stanov, výbor do stanov zapracuje 

povinnosti a pravomoci jednotlivých členů výboru. Termín návrhu stanov je stanoven na 

30.4.2013. 

3. Tiskárna – Kamila Nevšímalová zakoupí kopírku Brother DCP-7057E za cenu 3324,- Kč + 

toner do 20.4.2013. Tiskárna bude zaplacena převodem. Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel 

se 1. 

4. Zveřejnění zprávy revizní komise za rok 2012 -  zpráva bude zveřejněna na stránkách 

klubu do 19.4.2013. Se zveřejněním zprávy nesouhlasí členové výboru Petr Dufek a 

Libuše Pozdíšková. Výbor navrhuje členům bývalé revizní komise objasnění formulace ze 

zápisu zprávy RK o nedodání dokladů z bonitací p. Petrovou v souvislosti z uvedenou 

větou v zápisu z členské schůze 2012, kde zaznělo slovo o rozkrádání, které 

nekoresponduje s danou zprávou RK. 

5. Projednání stížnosti p. Čermákové – odpověď zašle Tomáš Baron, dle bodů 1, 6, 7 a 8 

tohoto zápisu. 

6. Příspěvky do zpravodaje a ročenky - prodloužení uzávěrky následujícího čísla zpravodaje 

do 20.4.2013. Všechny data uzávěrek a ročenky budou viditelně uvedeny na stránkách 

klubu včetně výzvy členům klubu k poskytnutí příspěvků. Datum uzávěrky následujícího 

čísla bude zveřejněn do 15.4.2013.  

7. Kalendář 2012– fotky byly vybírány podle kvality, rozlišení a celkového formátu 

kalendáře bez ohledu na původ fotografií. Pro následující kalendář budou členové klubu 

vyzváni k poskytnutí fotografií prostřednictvím webových stránek klubu s datem 

uzávěrky 30.9.2013. Budou zde uvedeny minimální parametry snímků. 



8. Inzerce na stávajících webových stránkách nebyla řízená. Se spuštěním nových webových 

stránek dojde i k organizaci všech inzertních příspěvků s omezením doby zveřejnění. 

9. Projednání stížnosti p. Pidrmanové – emailová adresa není uvedena v seznamu členů. Po 

ověření autenticity emailu Tomášem Baronem bude p. Pidrmanové zaslána odpověď dle 

bodu 4. tohoto zápisu. Zároveň bude informována RK. 

10. Hospodaření klubu za rok 2012 – Libuše Pozdíšková přednesla výsledky hospodaření 

klubu, výsledky jsou součástí tohoto zápisu. 

11. Klubové výstavy 2013   

Brno areál, rozhodčí, ubytování rozhodčí zajištěno. Propozice budou zveřejněny do 

15.4.2013.  

Praha – termín 27.10.2013, lokace Trója, rozhodčí vybrán. 

12. Výbor schválil rozšíření kvalifikace rozhodčího o plemeno grifonků p. Nadě Klírové a ing. 

Buštovi. 

13. Valná hromada ČMKU schválila KCHGB za svého řádného člena s přímým členstvím pod 

evidenčním číslem 1090 ke dni 16.3.2013. 

14. Výbor rozhodl o proplácení cestovních náhrad, instrukce jsou součástí zápisu. 

15. Termín dalšího zasedání je předběžně určen na září 2013. 


