
ZÁPIS Z 8. SCHŮZE VÝBORU KCHGB  konané dne 26.2.2011

Místo konání:  Pardubice

Přítomni: Ing. Dufek P.,  Velenová M.,  Pašková H., Čermáková M., Petrová V.

Za RK:                0

Omluveni: Kupčíková I.  Kshyshovskyy, Davídková

Program:   

1.kontrola úkolů: 

  - Zpravodaj

  - Ročenka 2010

  - Klubový šampion

  - RK seznam neplatičů za rok 2008

2.Není předána agenda paní Rotterovou – jak budeme postupovat při

   podání daňového přiznání?

  - tabulka ZVLS daně

3.Výstava 25.6.2011 – návrhy na místo konání výstavy

4.Výstava 17.9.2011 Brno – zajistit rozhodčího

  - zajištění prostoru na výstavu + členská schůze

5.Návrh rozhodčích pro rok 2012 + plán výstav 2012 + bonitace

6. Termínovaný vklad

7. Ostatní

1) Kontrola úkolů:

1) Projednání stížnosti paní Skalické - splněno

2)  Předání agendy pokladníka. 



Agenda pokladníka nebyla paní Mgr. Rotterovou předána. Bude podáno řádné 
daňové přiznání do 31.3.2011 s tím, že bude nulová pokladna.

Do 28.2.2011 bude podáno vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní 
sazby daně.

Dne 29.10.2010 odsouhlasilo MV změny Stanov. Jednatel zašle paní pokladní 
kopii Stanov, pro nahlášení změny adresy klubu Finančnímu úřadu Brno.

Úkoly: Pašková, Petrová

3)  Výstavy 2011

a)Výstava Ostrava – zajištěna

b)Klubová výstava dne 25.6.2011 Konopiště

Rozhodčí: Patrick Buyes - Belgie

Je zažádáno o delegačenku, domluvit letenku a ubytování

c)Klubová výstava dne 17.9.2011 Brno

Tuřanská Beseda . sál 3000,- Kč, zahrada zdarma

Rozhodčí: Herbert Heim - Německo

Je zde zajištěn prostor pro konání členské schůze. 

Úkol: Čermáková

4)  Úkoly vyplývající z členské schůze:
- Registrace změny stanov - splněno

- IČO - není doklad o přidělení  - úkol trvá

- Termínovaný vklad 100 000,- Kč – bude uložen ve stávající bance na 

2 roky s 1,6 úrokem. Protože jsme nezisková organizace, bylo by pro nás 
výhodnější přejít v PS na účet pro neziskové organizace – výhodnější 
bankovní poplatky.



Úkoly: Ing. Dufek

5) Výstavy 2012 – návrhy rozhodčích:

NV:

Olomouc – p.Brotánková

Ostrava –  p.Jílková

Klatovy – p. Řehánek

Litoměřice - ?

Mladá Boleslav – Ing. Košťálová

Brno - ?

Klubové výstavy - místo pořádání :

Speciální výstava : Ostrava

Klubová výstava : Jihlava

Klubová výstava : Praha

Domluvit s rakouským klubem pořádání klubové výstavy: sobota + neděle.  

Úkoly:  Čermáková

6) Ostatní:

1) Výdaje PCH poštovné + kancelářské potřeby: 2 354,- Kč

Výbor souhlasí s úhradou

2) Výdaje výstavního referenta (Klubový šampion, poštovné, výstava 
Ostrava) do 3000,- Kč. Po zaslání daňových dokladů bude proplaceno.



3) Výdaje za výtisk Zpravodaje 16,- Kč/ks vč. DPH.

Ročenka 42,- Kč/ks vč. DPH.

Výbor souhlasí cenou

4) O přechod klubu z KJ-Brno do ČMKU bylo zažádáno, zatím nemáme 
oficiální odpověď.

5) Pan Kadlec byl 3x vyzván, aby písemně potvrdil, že mu dosud nebyly 
uhrazeny náklady za vydání Zpravodaje a že souhlasí s provedením 
zápočtu za vystavenou fakturu na ubytování v Rybníkách. Nebylo ani 
zasláno číslo účtu, na který bychom uhradili cenový rozdíl.

6) Upozornit opět členy klubu, aby důsledně uváděli při platbách na účet 
klubu variabilní a specifický symbol.

7) Revizní komise žádá odpovědi na otázky:

  

1. Kdo ma pristup a jaka konkretni opravneni ke klubovemu uctu

 

2. Kdo je administratorem klubovych stranek, zda je sepsana pisemna smlouva/dohoda a zda je toto 
poskytovano zdarma

 

3. Smlouva s necleny. Poplatky nebyly schvaleny CS.

4. Termin kontroly hospodareni v roce 2010.

 

Odpověď:

1)Přístup ke klubovému účtu: Ing. Dufek

Manipulace s účtem: Ing. Dufek



Přístup k nahlédnutí internetového bankovnictví: Pašková, Velenová, 
Čermáková, Petrová

2) Administrátor klubových stránek je paní Pibilová. Je s ní uzavřena dohoda o 
provedení práce.

3) Výbor řídí klub mezi členskými schůzemi. Bylo třeba vypracovat smlouvu.

4) Pan Kshyshovskyy ať se domluví s paní Paškovou o vhodném termínu 
kontroly hospodaření v roce 2010 s tím, aby o termínu kontroly byl informován 
výbor.

Zapsala : Valerie Petrová

Zápis ověřil: Ing. Petr Dufek


