
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU ZE DNE 16.7.2011
místo konání Česká Lípa

přítomni:  Ing. Dufek Petr
                 Velenová Marie
                  Ždímal Vratislav
                  Petrová Valerie
omluvena: Pašková Helena

za RK:       Davídková Květoslava
                  Kshyshovskyy  Anatoliy

1. Předseda po odstoupení paní Čermákové požádal do funkce výstavního referenta 
prvního náhradníka paní Sudovou. Tato nabídka byla z její strany odmítnuta z důvodu 
pracovního vytížení. Byl osloven druhý náhradník pan Ždímal, který funkci přijal.

2. Kontrola úkolů:
a) ročenka-úkol trvá
b) stolní kalendář-úkol trvá
c) nákup –čtečka,trimovaní stůl, pokrývka na trimovaní stůl –úkol trvá do 

31.8.2011
d) příprava programu v účetnictví- úkol trvá
e) oficiální dopis na ČMKU-výstava při EV
f) dosud nebyl proveden zápočet pan Kadlec x KCHGB - dosud nebyl proveden 

zápočet z důvodů nedodání podkladů ze strany pana Kadlece

3. Tabulka klubový šampion: doplnit BOJ do bodovací tabulky 5+4 body 
a) změnit na této tabulce adresu výstavního referenta

4. Převzetí agendy výstavního referenta předávacím protokolem. Toto zajistí Perová V. 
a vše předá výstavnímu referentovi. Termín do 31.7.2011

5. Vyhodnocení klubových akcí: 
a) projednání připomínky členů na časovou náročnost klubových výstav. Výbor 

je přesvědčen, že je výhodnější posuzovat všechna plemena v jednom 
výstavním kruhu jedním rozhodčím. Nevznikají konfliktní situace, kdy 
vystavovatel více plemen nemusí řešit situaci synchronního vystavování ve 
dvou kruzích. Organizační výbor výstavy požádá rozhodčího o dodržení 
časového rozvrhu.

b) Bonitace – nejsou problémy z administrativní agendou od majitelů 
bonitovaných psů. Byly ale podány dvě stížnosti. Paní Čermákovou a paní 
Maškovou.
Paní Čermáková se odvolává, že nesouhlasí s rozhodnutím bonitační komise.
Paní Mašková se odvolává, že nesouhlasí s hodnocením v bonitační kartě 
v bodě A a C.
Stanovisko výboru: rozhodnutím bonitační komise byli oba dva pejskové 
zařazeni do chovu. Tito psi byli posouzeni kvalifikovaným rozhodčím. Výbor 
rozhodl, že stížnosti nejsou oprávněné. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat 
k členské schůzi.



6. Klubová výstava Lysice 17.9.2011- zajištění výstavy

7. Výboru byla sdělena připomínka ohledně přihlášek na výstavu, které jsou na 
webových stránkách klubu. Pokud má někdo problémy s přihláškou na výstavu,
obraťte se na výstavního referenta pana Ždímala, který přihlášku zašle poštou.

8. Návrhy rozhodčích, rozhodčí kteří jsou jasní, předat informaci výboru do 30.7.2011.
Zaslat do 15.8.2011 na ČMKU.

Speciální výstava: Morava 7.4.2011
Klubová výstava : Čechy  23.6.2011
                              Praha 17.11.2011
Bonitace:               Brno leden 2012
                              Klubová výstava 06/2012
                               Klubová výstava 11/2012

9. Odsouhlasení peněžních záloh.
10. Průběh trestního oznámení na dohospodaření klubu 2005-2009: policie požádala o 

počáteční stavy běžného účtu pro roky 2005,2006 a 2007. Současně požádala o 
předávací protokol. Paní Kupčíková ukončila funkci pokladníka klubu k 28.11.2004 a 
tuto funkci převzala paní Rotterová, která byla v té době členem výboru. Paní 
Kupčíková byla výborem klubu oslovena (jako bývalá pokladní klubu) k zaslání kopie 
předávacího protokolu. Písemně nám sdělila, že protokol žádný nemá a už si nic 
nepamatuje. Tato informace byla přeposlána policii ČR.

POZVÁNKA

Vážení členové Klubu chovatelů grifonků a brabantíků,

dovolujeme si vás pozvat na řádnou členskou schůzi, která se bude konat 17.09.2011 
v Lidovém domě v Lysicích přibližně od 17,30 hod.  Prezentace účastníků bude možná již od 
17,00 hod.

Program :

1) Zahájení a volba orgánů členské schůze.
2) Schválení programu členské schůze.
3) Schválení jednacího řádu.
4) Zpráva předsedy za rok 2010
5) Zpráva poradce chovu za rok 2010
6) Zpráva pokladníka za rok 2010
7) Zpráva revizní komise za rok 2010
8) Návrh plánu činností na rok 2012



9) Návrh rozpočtu na rok 2012
10) Návrh na změnu způsobu zařazování psů a fen do chovu.
11) Návrh na úpravu Zápisního řádu : 

a. Možnost volby ve způsobu identifikace štěňat čipováním nebo tetováním 
celého vrhu.

b. Změna podmínek pro zařazení psů a fen do chovu
12) Návrh na úpravu Stanov :

a. Článek 3, Členství v KCHGB, 3.2. Členem klubu se stává každý zájemce po 
odevzdání vyplněné přihlášky jednateli klubu a členského poplatku na účet 
KCHGB, o. s. 

b. Článek 5, Povinnosti člena klubu, Člen klubu má tyto povinnosti: 
a) řádně a včas platit příspěvky klubu a účelové poplatky. Členské příspěvky je 
nutno zaplatit do 31. prosince předchozího roku

13) Seznámení čl. základy s hospodařením KCHGB v období 2005 - 2009
14) Diskuse
15) Návrh usnesení
16) Závěr

Na setkání s vámi se těší výbor KCHGB.


