
ZÁPIS  ZE  7. SCHŮZE  VÝBORU KCHGB  konané dne 18.12.2010

Místo konání:     Kouřim

Přítomni:          Ing. Dugek P.,  Velenová M.,  Pašková H., Čermáková M., Petrová V.

Za RK:               Davídková K.

Omluveni:        Kupčíková I.  Kshyshovskyy

Neomluvena: JUDr. Rotterová H.

Program:   

1) Projednání stížnosti paní Skalické
2) Předání agendy pokladníka
3) Výstavy 2011
4) Bonitace Olomouc
5) Úkoly vyplývající z členské schůze

  - Registrace změny stanov
  - Bonitace (výstavy mohou být i v cizině)
  - Termínovaný vklad 100 000,- Kč
  - IČO - není doklad o přidělení

6) Ostatní
7) Rozšíření programu: kontrola úkolů

Ad 1.

  Paní Skalická koupila 2-letého pejska od paní Krsové za sníženou cenu. Po měsíci ji pejsek 
zkolaboval. Paní Krsová nabídla, že pejska vezme zpátky a vrátí peníze. Paní Skalická toto řešení 
odmítla a pejska začala léčit.                                                                                                                               
Na základě požadavku paní Skalické provedla KVS Plzeň kontrolu dne 23.11.2010.                          
Úřední kontrolou bylo zjištěno, že chov psů splňuje podmínky v dikci veterinárního zákona a zákona 
na ochranu zvířat a nebylo prokázáno týrání ve smyslu zákona č.246/1992 sb. Na ochranu zvířat proti 
týrání.                                                                                                                                                                     
Paní Skalické a paní Krsové bude zasláno vyjádření výboru.

Ad2.

   a) Paní Petrová předala paní Paškové předávacím protokolem účetní doklady ke dni 18.12.2010 pro 
zpracování jednoduchého účetnictví KCHGB za rok 2010

  b) Paní Judr. Rotterová doposud nepředala pokladní hotovost na účet a ani nepředala účetnictví za 
rok 2010 paní Paškové   



   c)Paní Pašková prověří, jak v tomto případě, když neobdržela podklady, postupovat při zpracování 
účetnictví za rok 2010

Ad3.   

1) Výstavy 2011 – Ostrava – rozhodčí p. Voláriková potvrzena účast

- Rozpočet výstavy – 35 EUR posuzování rozhodčí
-                                    0,6 EUR /km  požadavek proplacení cestovného

Zjistit kolik se má paní rozhodčí zaplatit km celkem

Propozice – uzávěrka 25.2.2011    
Vystavovatelé musí uvést do přihlášky kontaktní emailovou adresu z důvodů, že výstavní referent, při 
nedostatcích na přihlášce, nebude kontaktovat telefonicky, ale pouze emailem 

Diplomy budou objednány po uzávěrce, CAC kartičky vlastníme, zpracovat předpoklad nákladů na 
výstavu v Ostravě

2)Poháry pro výstavy konané v roce 2011: poháry 16 656,- Kč

                                                                          Štítky       1 380,- Kč

                                                                            Loga         1 380,-Kč

Objednat ještě v letošním roce a dohodnout proforma fakturu

3) Výstava 25.6.2011 – podat návrhy na místo konání výstavy do příští výborové schůze.

4) Výstava 17.9.2011 Brno – zajistit rozhodčího 

                                            - zajistit prostory na členskou schůzi

5) Návrh rozhodčích pro rok 2012

Leden 2012 Olomouc – p. Brotánková Zuzana

Únor 2012 Duo Cacib Brno – v jednání rozhodčí : Slovinsko, Belgie

Ad4

  Bonitace Olomouc 9.1.2011 - místo zajištěno 1 500,- Kč



Bonitační komise: rozhodčí Krsová J                                                                                                                   
Člen bonitační komise : Velenová M.  ing. Dufek P.                                                                             
Zapisovatel: Buňatová K.

Úkol: PCH oznámí výboru do 30.12.2010 částku pro zaplacení posudečného

Ad5

   úkol ing Dufek – zaslání Stanov na MV

1) Dohodnout s KJ Brno a s ČMKU přechod a požádat o přijmutí za prozatimního člena ČMKU, zaslat 
na ČMKU zápis z členské schůze a tím oznámit změny v klubových normativech

2) Výboru se nepodařilo na členské schůzi prosadit sjednocení podmínek pro bonitaci (nesoulad mezi 
ZŘ a BŘ).  Členská schůze svým hlasováním rozhodla, že podmínky k bonitaci zůstanou nezměněny, 
tudíž zůstává možnost absolvovat dvě výstavy pro bonitaci i mimo CZ

3) Termínovaný vklad -  zjistit nejlepší podmínky bank pro tento vklad

4) IČ – doklad o přidělení výbor nevlastní, ing Dufek zjistí, jak získat zpětně písemný doklad o 
přidělení

5) Členská schůze rozhodla, že se má uhradit faktura za pana J. Kadlece, která se týká jeho osobní  
rezervace celého penzionu v Rybníkách, který objednal bez pověření výboru a o této skutečnosti 
nikoho neinformoval, čímž zabránil možnosti ubytování vystavujících.
Doposud mu nebyly proplaceny náklady vzniklé vydáním Zpravodaje, protože nepředložil daňové 
doklady. Paní Paškové na členské schůzi byly daňové doklady předány JUDr. Rotterovou.
Aby paní Pašková mohla tuto transakci provést je třeba:

1) vyzvat pana Kadlece aby napsal prohlášení, že mu JUDr. Rotterová neuhradila náklady za 
vydání Zpravodaje 3/2010.

2) pan Kadlec musí napsat, že souhlasí s provedením zápočtu a napsat svoje číslo účtu.
3) Po obdržení prohlášení a souhlasu se zápočtem, vyzvat majitele penzionu,aby vystavil fakturu 

se správnou adresou.
4) Po obdržení faktury bude vystaven zápočtový list a rozdíl bude zaslán na účet J. Kadlece.

                                                                                  Úkol ing Dufek, Petrová V.

AD6  

1) Paní M. Čermákové a paní Paškové umožnit přístup k náhledu na účet klubu

2) Smlouva o poskytování chovatelského servisu pro nečleny klubu:
Výboru byl předložen návrh znění smlouvy , kterou výbor odsouhlasil.
Výbor odsouhlasil poplatky:    KL ……………..650,- Kč
                                           Za štěně………………600,- Kč
                                           Bonitace……………..750,- Kč
Tato smlouva bude umístěna na web stránkách klubu ke stažení.

  3) Žádost RK o odpovědi a uvedení do zápisu ze schůze výboru:
a) návrh na proplacení 5 000 ing Ošťádalové
     odpověď: nikdy nebyla schválena žádná finanční  odměna pro členy KCHGB. Z toho důvodu výbor 
nesouhlasí s proplacením odměny.



b) porušení BŘ při bonitaci v Nižboru (rozhodčí bonitovala vlastní odchov,nebyl zajištěn náhradník)
     odpověď: citace řádu FCI pro rozhodčí: pokud zvíře není ve vlastnictví-spoluvlastnictví, nebo ve 
vlastnictví člena rodiny rozhodčího, rozhodčí je může posuzovat na všech akcích pořádaných pod 
záštitou FCI
c) uveřejnění všech zpráv RK za rok 2010 na webu klubu- předseda RK
   odpoveď: výbor souhlasí
d) návrh na uveřejnění zpráv členů výboru a RK jako příloh k zápisu z členské schůze-předseda RK
   odpověď: výbor souhlasí

      
4. Stížnost zahraničního chovatele pana Gorana Grujina na pana J. Kadlece
   odpověď výboru :  výbor obdržel vaši stížnost na chování řadového člena KCHGB pana J. Kadlece. 
Stížnost byla projednána dne 18.12.2010 na výborové schůzi . Od chování a vystupování pana J. 
Kadlece se výbor distancuje. S jeho nekorektním a nevhodným chováním se členové i výbor klubu již 
několikrát setkali. Výbor nemá žádné opravné prostředky, aby mohl jeho jednání a chování z hlediska 
klubových normativů postihnout. 
V současné době je pan J. Kadlec rozhodčí. Zastáváme názor, že jeho jednání není v souladu 
s vysokým morálním kreditem rozhodčího FCI. Myslíme si, že vaše stížnost patří na ČMKU a komisi 
pro rozhodčí.
Naše stanovisko současně zasíláme na vědomí ČMKU.

Hlasováno členy výboru:  4 ano, 1 ne

7) Rozšíření programu: kontrola úkolů

       a ) tvorba Zpravodaje, příspěvky do Zpravodaje

                                                                                  zodpovídá ing. Dufek
b) ročenka 2010 – podklady pro ročenku PCH + výstavní referent
                                                                                 zodpovídá ing. Dufek

c ) klubový šampion – za rok 2010 předání diplomů na členské schůzi
                                  - klubový šampion získaný v roce 2009 bude vystaven a zaslán poštou
                                  - zaslat výstavnímu referentovi podmínky pro získání KŠ
                                                                                zodpovídá ing Dufek

d ) revizní komise -   předložit seznam neplatičů za rok 2008 – nesplněno
                                                                                úkol trvá

Zapsala : Valerie Petrová

Zápis ověřil: Ing. Petr Dufek


