
Zápis ze 3. zasedání výboru KCHGB 

Pardubice 20.února 2010 
 

Přítomní členové výboru: Bačíková,Hřebačková, Dufek, Kadlec, Malý,Velenová 

Omluvení členové výboru: Pellerová 

Přítomní členové revizní komise: Wagnerová, Davídková 

 

Program: 

1. Kontrola úkolů z minulých zasedání  

2. Hospodaření 

3. Web 

4. Evropská výstava 

5. Výbor-personální obsazení - případně kooptace  

6. Ostatní 

 

K bodu 1 – Kontrola úkolů 

• Pan Jakub Kadlec nepředložil výboru ke schválení náklady (není předložena ani objednávka ani 

faktura) na vytištění Zpravodaje, proto KCHGB tento náklad neproplatí. Pan Kadlec nedodržel 

ustanovení z 2. zasedání výboru KCHGB. 

• Zpráva revizní komise nemá vypadajícího hodnotu, protože doklady byly zkontrolovány, ale nebyly 

při kontrole nijak označeny, že prošly kontrolou, nebyla ani provedena uzávěrka pokladní knihy. 

Proto je třeba doklady opět předložit ke kontrole a to i obsahové. Pokladní kniha a peněžní deník je 

vedena pouze v Excelu a není na konci účetního období uzavírána a podepisována výborem. Paní 

Wagnerová odmítá, že by zapsala Protokol z provedené kontroly RK, zápis zpracoval předseda RK. 

RK nezveřejnila seznam údajných neplatičů. 

• Členky revizní komise paní Wagnerová a Davídková nám potvrdily, že problematika bonitace nebyla 

na zasedání RK vůbec řešena, stejně jako nebyl přezkoumán obsah zápisu z 2. zasedání výboru 

KCHGB. 

• Elektronické bankovnictví není doposud zřízeno, protože s ohledem na nespolupráci paní Rotterové 

muselo být požádáno o změny v podpisových vzorech. Přístup k účtu klubu je aktuálně možný pouze 

za současného potvrzení předsedy a jednatele. Po zavedení změn bude neprodleně zřízeno i 

internetové bankovnictví. 

• Stanovisko výboru v kauze Petrová je, že nebude podán žádný další opravný prostředek. Proti 

hlasoval p. Kadlec. 

• Výbor navrhne na členské schůzi změnu členského příspěvku ve smyslu sjednocení částky a 

povinnost jeho platby do 31.12.  předešlého roku. 

• Výbor schválil zástupce poradce chovu pro bonitaci v Ostravě (11.4. 2010) pro případ nepřítomnosti 

poradce chovu. Zástupcem PCH pro tuto bonitaci je určena paní Bačíková. Souhlas byl jednomyslný. 

• Bonitační komise má oprávnění pověřit vážením jedinců osobu mimo bonitační komisi, tak aby 

zajistila hladký průběh bonitace. Schváleno výborem, Jakub Kadlec se hlasování zdržel. 

 

 

 



K bodu 2 - Hospodaření 

• Výbor klubu fyzicky hlasoval o odvolání paní Rotterové z výboru KCHGB a zároveň funkce 

pokladníka, přičemž z přítomných členů s odvoláním nesouhlasí pan Jakub Kadlec, ostatní členové 

jsou pro odolání. Text dopisu pro paní Rotterovou: „ Vážená paní Rotterová, výbor klubu na svém 

3.zasedání dne 20.2. 2010 potvrdil hlasováním legitimitu Vašeho odvolání z výboru a funkce 

pokladníka klubu ke dni 24.1.2010, přičemž samozřejmě jste nadále řádným členem KCHGB. Výbor 

Vás vyzývá k předání kompletní agendy hospodaření KCHGB nejpozději do 5.3.2010 do rukou 

jednatele KCHGB za přítomnosti zástupce revizní komise KCHGB. O předání zpracujte předávací 

protokol, který bude předložen výboru KCHGB. Pokud nebudete schopna provést předání 

v požadovaném termínu, žádáme Vás nejpozději do tohoto termínu o průkaznou informaci o 

náhradním termínu předání.“ 

• Poradce chovu odevzdal k rukám předsedy KCHGB vyúčtování za minulé období v částce 2.067 Kč 

včetně fyzických dokladů. 

• Výbor souhlasí s proplacením nákladů na zřízení POBOX v roční částce 2.400 Kč, které zaplatila 

jednatelka KCHGB. 

 

K bodu 3 - WEB 

• Výbor se usnesl ponechat webové stránky v současné podobě. Po vyhodnocení ankety budou 

případné návrhy na změny oznámeny výboru k dalšímu posouzení. 

 

K bodu 4 – Evropská výstava 

• Místem konání Evropské výstavy jsou Rybniky 14, 263 01 Dobříš. Majitele objektu bude informovat 

nejpozději v pondělí 22.2. Jakub Kadlec, v kopii členové výboru. 

• Podmínky sponzoringu zašle Jakub Kadlec na členy výboru – nejpozději do 10.3.2010. 

• Při odhadované účasti cca 130 psů výbor odsouhlasil předběžný rámec na výdaje v částce 80.000 

Kč, pokud bude v průběhu kontrolních dnů zřejmé, že může být rozpočet překročen, musí o této 

částce rozhodnout výbor. 

• Výbor souhlasí, aby Jakub Kadlec aktivoval možnost používání SW k on-line registracím na výstavy 

na ČMKU. 

• Aktualizace výstavního výboru: Kadlec, Dufek, Rotterová a Nevšímalová 

 

K bodu 5 – Výbor personální obsazení 

• Výbor se usnesl, že na dnešním zasedání bude kooptovat 2 nové členy výboru. Kandidáty jsou 

Pidrmanová, Petrová, Buňatová a Krsová. Každý člen nominuje maximálně 2 kandidáty a dva 

kandidáti z nejvyšším počtem hlasů, budou zvoleni jako členové výboru.  

• Vyhodnocení hlasů provedla paní Wagnerová členka revizní komise.  

• Novými členy výboru byly zvoleny paní Krsová a paní Petrová. Obě byly o volbě informovány a 

členství ve výboru KCHGB přijaly. 

 

K bodu 6 – Ostatní 

• Paní Velenová, Wagnerová a Bačíková a pan Malý nepožadují zaslání tištěné podoby Zpravodaje. 

• Jakub Kadlec dále nemá zájem zpracovávat Zpravodaj a podílet se na přípravě ročenky. Výbor bude 

hledat nového zpracovatele těchto tiskovin. 

• Bonitační komise pro 11.4 v Ostravě je ve složení: Velenová, Hřebačková, Jílková 



ÚKOLY: 

 

1) Výbor klubu předkládá revizní komisi žádost na provedení hloubkové kontroly účetnictví minimálně za 

roky 2008 a 2009. Kontrola musí být nejen dokladová, ale musí i posoudit obsah tzn. například i vazbu 

na objednávku nebo smlouvu. Zároveň je třeba posoudit a zhodnotit správnost a vazby počátečních a 

konečných stavů. Kontrola banky, pokladny atd. tzn. KOMPLEXNÍ KONTROLA HOSPODAŘENÍ KLUBU. 

� Zprávu doporučujeme zpracovat nejpozději do 30.4.2010 

2) Revizní komise předloží výboru seznam údajných neplatičů za rok 2008. 

� Zprávu předložit nejpozději 30.4.2010 

3) Výbor na návrh poradce chovu žádá revizní komisi o provedení detailní fyzické kontroly všech bonitací 

z roku 2009. 

� Zprávu předložit nejpozději do 30.6.2010, případně RK bude informovat o náhradním  termínu 

4) Výbor klubu ukládá paní Davídkové zajistit u paní Rotterové čtečku čipů (sponzorský dar paní Srbové 

KCHGB na členské schůzi v Pelhřimově) a váhu na bonitaci dne 11.4.2010. 

� Informaci o tom zda je možno zajistit, předá paní Davídková nejpozději do 10.3.2010 

5) Výstavní referent Jakub Kadlec bude ke každému 1. a 15. dni v měsíci informovat všechny členy výboru 

o průběžném stavu přípravy Evropské výstavy. První zpráva 1.3. 

6) Výstavní referent Jakub Kadlec dodá detailní propozice Evropské výstavy na administrátora webu a členy 

výboru, včetně požadavků na umístění propagace Evropské výstavy na webu. 

� nejpozději 24.2.2010 

7) Jednatelka klubu ve spolupráci s administrátorem stránek zajistí zveřejnění seznamu členu v detailu 

pouze jméno, příjmení a město. A bude zajišťovat pravidelnou aktualizaci. 

� nejpozději do 30.4.2010 (s ohledem na platbu příspěvků k 31.3.) 

8) Revizní komise v případě stížností na konkrétního člena výboru má povinnost oslovit tohoto člena za 

účelem vyjádření, pokud to bude stížnost na výbor jako celek, osloví RK předsedu klubu a jednatele. 

 

Zapsal: Rudolf Malý 

Odsouhlasili: přítomní členové výboru KCHGB 

 


