Zápis z volební členské schůze KCHBC konané 05.04.2014
v Motorestu Velký Rybník
Program: 1. Zahájení
2. Volba mandátové a volební komise
3. Zpráva o činnosti klubu KCHBC za rok 2013, plán činnosti na rok 2014
4. Pokladní zpráva
5. Zpráva správce plemenné knihy
6. Zpráva KRK
7. Prezentace kandidátů do výboru a KRK, doplnění kandidátů.
8. Volby do výboru a KRK
9. Tvorba a aktualizace katalogových stránek
10. Diskuze
11. Zpráva volební komise – výsledky voleb
12. Závěr
1) Předsedkyně D. Volková zahájila volební členskou schůzi
Na schůzi se podle prezenční listiny sešlo 32 členů KCHBC
2) Volba mandátové komise: M. Pávková, Z. Slivková – předseda, I. Kantová ml.
Volba volební komise: T. Müller, V.Winklerová, I. Jennel – předseda
Hlasovalo se o obou komisích. (32 pro – 0 proti – 0 se zdržel) – schváleno
3)
2014
4)
5)
6)
7)

Zd. Altová přednesla zprávu o činnosti KCHBC za rok 2013 a plán činnosti na rok
A. Popželevová přednesla pokladní zprávu
D. Volková přednesla zprávu správce plemenné knihy
E. Pávková přednesla zprávu KRK
Představení jednotlivých kandidátů do výboru a KRK – dle volebních lístků
- doplnění kandidátů do KRK – Eva Morcinek Čapníková, Veronika
Winklerová
- dovolba do volební komise A. Vlasatá místo V. Winklerové

Hlasování o dovolbě – schváleno (31-0-1)
Hlasování o zprávě o činnosti – schváleno (32-0-0)
Hlasování o pokladní zprávě – neschváleno (11-18-3)
Hlasování o zprávě plemenné knihy – schváleno (31-1-0)
Hlasování o zprávě KRK – schváleno (32-0-0)
8) Volby do výboru a KRK
9) bod byl vypuštěn pro nepřítomnost webmastera
10) Diskuze:
Návrh výboru na zrušení katalogových stránek chovných jedinců ve stávající
nefunkční podobě.
hlasování 0-31-1 návrh neprošel

p. Jennel přednesl návrh na doplnění katalogových stránek chovných jedinců, p.
Morcinek Čapníková a sl. Kuchařová katalogové stránky doplní a budou pokračovat
v jejich tvorbě
hlasování 32-0-0 návrh prošel
katalogové stránky budou pouze v el. podobě na webových stránkách, nebude se
zasílat CD uchovněného psa
hlasování 28-0-4 návrh prošel
snížení poplatku za uchovnění o 50,-Kč za stránku chovného psa na CD
hlasování 25-6-1 návrh prošel
p. Morcinek Čapníková vznesla dotaz proč letos není zajištěn coursing, bude řešeno
s novým výborem
p. Outratová doplní sponzoring I.KV pohárem pro BOB od časopisu Svět psů
p. Outratová žádala vysvětlení proč KCHBC dává ceny pro vítěze Vousatého poháru,
vysvětlila p. Folget Klímová – je to v rámci propagace plemene, jedná se o závody
agility.
p. Outratová vznesla dotaz k rozpočtu na II.KV v ČB, k jednotlivým položkám bylo
podáno vysvětlení, bohužel se na výstavu přihlásilo málo psů.
Členská schůze apeluje na ředitele klubových akcí, aby se snažili o hospodárnost při
pořádání klubových akcí.
hlasování 28-0-2 návrh prošel (2 členové odešli a nehlasovali)
p. Morcinek Čapníková seznámila členskou schůzi se změnami v bodovacích
tabulkách na pracovního klubového šampiona.
p. Morcinek Čapníková svou bodovací tabulku stáhla.
návrh tabulky p. Němcové
hlasování 0-26-6 návrh neprošel
Členská schůze ukládá novému výboru oslovit členy, kteří se zabývají různými psími
sporty, aby spolupracovali na vytvoření nové bodovací tabulky.
hlasování 26-1-5 návrh byl schválen
11) Volební komise seznámila členy s výsledky voleb
- do výboru byli zvoleni tito kandidáti:
Iveta Kuchařová 30 hlasů
Zuzana Outratová 27 hlasů
František Smyčka 26 hlasů
Martina Edelmannová 23 hlasů
Iveta Kantová 22 hlasů
Eva Pávková 22 hlasů
Pavla Macháčková 21 hlasů

-

ostatní kandidáti:
Zdeňka Altová 10 hlasů
Antonie Popželevová 10 hlasů
Dana Volková 10 hlasů
Dagmar Netolická 9 hlasů
Milada Kazimírová 6 hlasů
Bohumil Volek 5 hlasů

-

do KRK byli zvoleni tito kandidáti:
Eva Morcinek Čapníková 25 hlasů
Veronika Winklerová 25 hlasů
Lenka Folget Klímová 13 hlasů
ostatní kandidáti:
Alena Kolářová 7 hlasů
Lucie Náplavová 7 hlasů

-

Voleb se zúčastnilo 32 řádných členů, odevzdáno bylo 32 platných hlasovacích lístků.
Členská schůze bere výsledky voleb na vědomí.
12) Závěr
Členská schůze byla ukončena.
V Motelu Velký Rybník 05.04.2014
Zápis zapsala: Zdeňka Altová
Zápis ověřily: Dana Volková, Antonie Popželevová

