Zápis z jednání volební členské schůze Klubu chovatelů Bearded Collií, z.s., dále jen KCHBC
Místo zasedání: Velké meziříčí, Hotel Amerika, dne 14. 9. 2019
Průběh zasedání:
Zasedání členské schůze zahájila v 17:15 hod. paní Lenka Folget Klímová
Součet podepsaných v prezenční listině je 20 členů KCHBC s hlasovacím právem. Členská schůze je
usnášeníschopná.
Zapisovatelem členské schůze je určena Antonie Popželevová, ověřovateli zápisu byli určeni Dana
Volková, Marie Brožová
Na úvod proběhla volba komisí:
Volební komise: Martina Ottová, Milan Smatana, Michaela Šantínová
Hlasování o volební komisi: [ Pro 20; proti 0; zdržel se 0 ] Volební komise byla schválena
Složení komise: předseda Milan Smatana, členové Martina Ottová, Michaela Šantínová
Mandátová komise: Jan Broža, Pavla Macháčková, Hana Nikodýmová
Hlasování o mandátové komisi: [ Pro 20; proti 0; zdržel se 0 ]Mandátová komise byla schválena
Složení komise: Předseda Jan Broža, členové Pavla Macháčková, Hana Nikodýmová
Byl přednesen program schůze v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení schůze
Volba komisí – mandátové a volební komise
Schválení programu
Finanční zpráva KCHBC za rok 2018
Zpráva o chovu za rok 2018
Zpráva o činnosti za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020
Zpráva revizní komise za rok 2018
Návrh úprav Ceníku KCHBC
Volby výboru a kontrolní a revizní komise
Různé
Diskuse
Schválení snesení

17:20 – přišel další člen KCHBC – počet členů s hlasovacím právem je 21
Hlasování o programu schůze: [ Pro 21; proti 0; zdržel se 0 ]Program byl schválen
Bod 4 : Finanční zpráva o hospodaření KCHBC za rok 2018 – přednesla pokladní KCHBC Antonie
Popželevová – Příloha zápisu č. 1
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Hlasování o schválení finanční zprávy: [ Pro 21; proti 0; zdržel se 0 ] Finanční zpráva byla schválena
17:40 – přišel další člen KCHBC – počet členů s hlasovacím právem je 22
Bod 5: Správce plemenné knihy Dana Volková přednesla zprávu o chovu za rok 2018 – viz příloha
zápisu č. 2
Členská schůze vzala na vědomí Zprávu o chovu
Bod 6: Zprávu o činnosti za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020– přednesla Lenka Folget Klímová –
viz příloha zápisu č.3
Hlasování o schválení zprávy o činnost a plánu činnosti : [Pro 22; proti 0; zdržel se 0 ] Návrh byl
schválen
Bod 7: Dagmar Netolická přednesla zprávu o činnosti Revizní komise za rok 2018 – viz příloha zápisu
č. 4
Hlasování o schválení revizní zprávy: [ Pro 22; proti 0; zdržel se 0 ] Revizní zpráva byla schválena
Bod 8: Antonie Popželevová přednesla Návrh na úpravy ceníku KCHBC
Návrh ceníku vyvolal diskusi, byly navrženy další úpravy ceníku:
Hlasování č. 1 – původní znění úprav Ceníku KCHBC, tak jak bylo předneseno a zveřejněno na
internetových stránkách KCBC:
Hlasování o schválení původních změn ceníku: [ Pro 9; proti 10; zdržel se 3 ] původní návrh ceníku
NEBYL schválen
Hlasování č. 2 – na návrh Ivo Jennela – navýšení platby do Galerie vítězů v Ročence pro nečleny
KCHBC na dvojnásobek – tedy členové KCHBC 100,- Kč, Nečlenové KCHBC 200,- Kč, ostatní položky
dle návrhu Výboru KCHBC
Hlasování o schválení návrhu č. 2 změn ceníku: [ Pro 21; proti 0; zdržel se 1 ] Návrh úprav Ceníku
KCHBC č. 2 BYL schválen
Hlasování č. 3 – na návrh Lucie Náplavové – zahrnuje bod č. 2 navržený Ivo Jennelem, tedy navýšení
plateb do Galerie vítězů pro nečleny KCHBC, a požaduje nenavyšovat navrhované zvýšení ceny pro
Třídy veteránů na Klubových a Speciálních výstavách KCHBC, ostatní položky dle návrhu Výboru
KCHBC
Hlasování o schválení návrhu č. 3 změn ceníku: [ Pro 6; proti 11; zdržel se 5 ] Návrh úprav Ceníku
KCHBC č. 3 NEBYL schválen
Schválené úpravy Ceníku KCHBC viz příloha zápisu č. 5
Bod 9: proběhly volby výboru KCHBC a volby Revizní komise. Lenka Folget Klímová seznamuje členy
se změnami na volebních lístcích oproti tomu, co bylo vyvěšené na internetových stránkách KCHBC a
vytištěných volebních lístcích:
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Z kandidatury v Revizní komisi odstoupila Alena Kratochvílová. Z pléna je navržena nová kandidátka
Hana Hamerníková, a podle tohoto návrhu jsou upraveny hlasovací lístky pro volby kontrolní a revizní
komise.
Z kandidátky pro volby do Výboru KCHBC odstupuje Pavlína Doležalová z rodinných důvodů, je proto
vyškrtnuta z volebního lístku pro volby do výboru KCHBC.
Volební komise seznámila členskou schůzi s výsledky voleb:
Volby Výboru KCHBC:
Bylo odevzdáno 21 platných hlasovacích lístků, a nový Výbor KCHBC byl zvolen ve složení a s počty
hlasů: (pořadí dle vytištěných hlasovacích lístků)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Brožová Marie – 18 hlasů
Cimrmanová Gabriela – 17 hlasů
Zrušena kandidatura
Fišáková Marcela – 15 hlasů
Folget Klímová Lenka – 19 hlasů
Popželevová Antonie – 19 hlasů
Volek Bohumil – 13 hlasů
Volková Dana – 18 hlasů

Volby Revizní a kontrolní komise :
Bylo odevzdáno 21 platných hlasovacích lístků, a nová Revizní a kontrolní komise KHCHBC byla
zvolena ve složení a s počty hlasů: (pořadí dle vytištěných hlasovacích lístků)
1.
2.
3.
4.

Krafčíková Hana – 21 hlasů
Zrušena kandidatura
Netolická Dagmar – 21 hlasů
Hamerníková Hana – 21 hlasů

Bod 10: Různé – Antonie Popželevová seznámila členskou schůzi s navrhovanými změnami bodování
výstavních soutěží – podle námětu z řad členů:
A) Doplnění do závěrečných soutěží výstav i bodování Třídy Čestné, která dosud nebyla v těchto
závěrečných soutěžích zohledněna
Hlasování o schválení Bodu A : [ Pro 22; proti 0; zdržel se 0 ] Bod A bodování výstavních soutěží byl
schválen
B) Zrušení navýšení bodování národních a mezinárodních výstav, probíhajících jako doprovodné
akce při Evropských a Světových výstavách psů – ponechat toto bodování jako u ostatních
Národních a Mezinárodních výstav
Hlasování o schválení Bodu B : [ Pro 19; proti 1; zdržel se 2 ] Bod B bodování výstavních soutěží byl
schválen
Tyto změny v bodování výstavních soutěží jsou platné od roku 2020
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Viz příloha zápisu č. 6
Bod 11 – Diskuse – Ivo Jennel navrhuje doplnění bodování Nejlepší jedinec Českých výstav – BOB, Top
CZ – chow Beardie - BOB – o doplnění o BOS – nejlepší jedinec opačného pohlaví.
Hlasování o Návrhu schválení doplnění o titul BOS : [ Pro 14; proti 5; zdržel se 3 ] Doplnění
výstavních soutěží bylo schváleno
Viz příloha zápisu č. 7
Tyto změny v doplnění výstavních soutěží jsou platné od výstavní sezony 2020.
Bod 12: Členská schůze se usnáší:
•
•
•
•
•
•
•

Odsouhlasení Finanční zprávy – příloha č. 1
Bere na vědomí Zprávu o chovu – příloha č. 2
Odsouhlasení Zprávy o činnosti 2019 a plán činnosti 2020 – příloha č. 3
Odsouhlasení Zprávy Revizní a kontrolní komise – příloha č. 4
Odsouhlasení úprav Ceníku KCHBC – příloha č. 5
Odsouhlasení úprav bodového hodnocení výstavních soutěží – příloha č. 6
Odsouhlasení doplnění výstavních soutěží – příloha č. 7

Usnesení – schválení usnesení
Hlasování o schválení usnesení: [ Pro 22; proti 0; zdržel se 0 ] Usnesení bylo schváleno
V 18:40 hod. byla členská schůze ukončena
Datum:
Antonie Popželevová – zapisovatel
……………………………………………………………………
Datum:
Marie Brožová – ověřovatel
………………………………………………………………………
Datum:
Dana Volková – ověřovatel:
……………………………………………………………………….
Datum:
Lenka Folget Klímová – vedoucí schůze
……………………………………………………………………..
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