
Zápis z 2. zasedání výboru KCHGB, konaného dne 2.2.2013 

v Brně - Bosonohách. 

 

Přítomni: Petr Dufek, Kamila Nevšímalová, Libuše Pozdíšková, Jakub Kadlec, Tomáš Baron 

Za RK: Ilona Kupčíková, Anatoliy Kshyshovkyy 

 

1. Vyhodnocení úkolů z minulého zasedání: 

1. Změna přístupu a hesla k ůčtu – hotovo 

2. Výběr účetní firmy – Byla vybrána účetní firma - p. Nesibová, IČ: 67847064 Smlouva byla 

uzavřena  v České Lípě 12.1.2013 na dobu jednoho roku. Firma zpracuje I daňové přiznání za 

rok 2012. 

3. Speciální a klubová výstava – pro speciální výstavu v Drnovicích je pronajat kulturní dům, 

vyřízeno povolení obce.  Rozhodčí bude proplacen vlak na základě předložené jízdenky. 

Online přihláškz budou v provozu od 4.2.2012. Vedoucí kruhu – Jakub Kadlec, zapisovatel – 

Tomáš Baron.  Výbor pro speciální výstavu:  ředitel – Jakub Kadlec, ekonom  - Libuše 

Pozdíšková, technický vedoucí Tolja Kshyshovskyy, výstavní kancelář – ing. Malcherová, Mgr. 

Kadlecová, zapisovatel – Tomáš Baron.  V souvislosti s požadavkem p. Peroutky pracovat ve 

výstavním kruhu z důvodu podání žádosti na zkoušky rozhodčího, se Jakub Kadlec s panem 

Peroutkou domluví přímo. Členové výboru nebudou požadovat proplacení výdajů, 

které nebudou podloženy dokladem splňujícím náležitosti účetního a daňového 

dokladu vystaveného v souladu se zákonem o účetnictví. 

4. Aktualizace výsledků výstav – bude projednáno v části webové stránky. 

5. Zpravodaj a ročenka – Petr Dufek předá kontak na tiskárnu Devera a předá informaci o ceně 

minulé ročenky.  Zpravodaj bude letos vydán 3 x. Uzávěrka předávání příspěvků byla 

stanovena na 15.3. 15.7. 15.11.  

6. X 

7. X 

8. Směrnice o poskytnutí  cestovních náhrad – Libuše Pozdíšková upraví návrh směrnice k 

proplácení cestovních náhrad a předloží kompletní směrnici ostatním členům výboru a RK. 

Po konečné úpravě bude směrnice zveřejněna na webových stránkách klubu. 



2. Stanovy klubu – výbor projednal připomínky ke stanovám a zapracoval je do návrhu. Návrh bude 

zaslán zpět členům výboru a poté k právníkovi  k zapracování. Ilona Kupčíková se spojí s 

navrženým práníkem a požádá ho spolupráci. 

3. Výbor odhlasoval nákup multifumkční tiskárny pro účely poradce chovu a klubu na základě 

výběrového řízení z min. tří nabídek.  Úkol provede Kamila Nevšímalová. Pro byli 3 členové, proti 

1, zdržel se hlasování 1. 

4. Nové stránky klubu – Designer navržený Kamilou Nevšímalovou připraví náhled nových stránek 

zdarma.  Poté výbor projedná jejich realizaci. 

5. Výbor projednal návrh členky klubu paní Matoulkové o podporu v případě zatoulaných grifonků. 

Výbor nabídlvytvoření informačního portálu na stránkách klubu. 

6. Členka revizní komise podala návrh na zveřejnění  zprávy revizní komise. Výbor hlasoval pro 

zveřejnění této zprávy, 3 hlasy pro, 2 hlasy proti. Zpráva bude zveřejněna na stránkách klubu. 

7. Výbor schválil žádost ing. Veroniky Kučerové o rozšíření kvalifikace rozhodčího o klubová 

plemena. 

8. Termí dalšího zasedání výboru je stanoven na konec května. Datum bude upřesněno později. 


