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Zápis ze sch ůze členů ČMKCHB oblasti č.5, 

konané 28.1.2017 v penzionu Habermannova vila, Blud ov 

 

Přítomni : 18 členů oblasti, 2 hosté , dle presenční listiny 

Omluveni:  Ing. Báča, Mgr. Štorek, R.Kasala, Ing. Diviš, O.Ťulpík, P.Žalman 

Program sch ůze: 

1) Zahájení 
2) Informace o činnosti klubu, výboru a oblasti 
3) Projednání žádostí o členství v klubu 
4) Návrh plánu činnosti na rok 2017 
5) Volba delegátů na konferenci klubu 4.3.2017 
6) Návrh a volba kandidátů oblasti do orgánů klubu 
7) Projednání návrhu změn a úprav stanov klubu 
8) Diskuze, různé 
 
1) Zahájení 
- Schůzi zahájil Rudolf Vrba v 9.15 hod., přivítal přítomné a seznámil je s programem 

schůze. 
 
2) Informace o činnosti klubu, výboru a oblasti 

- R. Vrba informoval přítomné o posledním zasedání výboru klubu dne 1.12.2016 a 
jeho závěrech v zápisu č.4/2016 

- Ing. Hovad přečetl celý zápis č.4/2016 z výborové schůze ČMKCHB 
- R.Vrba zhodnotil 22. ročník Celostátní soutěže barvářů na Libavé, poděkoval 

sponzorům z naší oblasti – Pivovar HOLBA, Farma Morava (sponz.dar 20.000,- Kč), 
1kus vysoké zajistil T.Pospíšil (Agro Měřín,a.s.), jedna práce byla uskutečněna v 
honitbě Staré Město – ing. Diviš 

    
3) Projednání žádostí o členství v klubu 

- Na schůzi byly projednány následující žádosti o členství v klubu z důvodu pozdní 
úhrady členského příspěvku na rok 2017: 
a) Račanský Patrik ,Ing. – dlouholetý člen, úhrada 1000,- Kč dne 16.1.2017  
b) Žalman Pavel – přijat v roce 2016, doloží doklad o úhradě příspěvku na r.2017 
c) Horák Pavel – schválen na schůzi oblasti v r.2016, uhradil 1000,- Kč dne 5.5.2016 

(vklad v KB na účet klubu 0988146359/0800 , VS 731881275 – číslo telefonu)  
d) Nantl Petr – dlouholetý člen, doloží doklad o úhradě příspěvku na r.2017 
e) Mládková Iveta -  přijata v r.2016, doloží doklad o úhradě příspěvku na r.2017 

- Proběhlo hlasování o schválení uvedených přihlášek o členství v ČMKCHB – všichni 
hlasovali pro přijetí uvedených žadatelů 

 
4) Návrh plánu činnosti na rok 2017 

- R.Vrba informoval přítomné o připravovaných akcích ČMKCHB na r.2017 (2 klubové 
výstavy, Celostátní soutěž barvářů 12-15.10.2017 VLS Horní Planá, 28.-29.10.2017 
Moravský pohár) 
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- Předběžné zkoušky barvářů OMS Šumperk plánovány na 7.10.2017 – předběně 
Černá Voda, LS Jeseník 

- Výcvikový den oblasti č.5 bude v Hanušovicích -předpoklad srpen 2017 
- Další schůze spádové oblasti č.5  se uskuteční 8.4.2017 v Bludově při přehlídce 

trofejí (začátek v 10.00 hod.) 
 
5) Volba delegátů na konferenci klubu 4.3.2017 

- výbor klubu odsouhlasil konání mimořádné konference ČMKCHB  dne 4.3.2017 hostinec 
"U Palánů" Havlíčkův Brod-Perknov 

- naše spádová oblast č.5 má 48 členů k 1.1.2017 dle sdělení matrikáře klubu, tudíž 
máme volit 5 delegátů na tuto mimořádnou konferenci ČMKCHB 

- na schůzi byli navrženi následující delegáti mimořádné konference, o kterých bylo 
hlasováno: 

1. Kouba Josef – hlasování: všichni pro 
2. Vrba Rudolf - hlasování: všichni pro 
3. Báčová Hana, ing. - hlasování: všichni pro 
4. Býma Jakub, ing. - hlasování: všichni pro 
5. Nechuta Jiří, ing. – hlasování: všichni pro 
Náhradníci: 
Pospíšil Tomáš – hlasování: všichni pro 
Hubík Hubert - hlasování: všichni pro 

-  předsedovi klubu bude zaslán samostatný seznam delegátů konference ČMKCHB za 
spádovou oblast č.5 včetně adres  

 
6) Návrh a volba kandidátů oblasti do orgánů klubu 

- Návrhy členů do orgánů klubu, odhlasováno :   
do dozorčí rady – Karel Plch (všichni pro) 
do výboru klubu  - Ing.Zdeněk Havlíček (všichni pro) 
do výboru klubu - Kopřiva Petr (14pro,4proti)  
do revizní komise - ing. Zatloukal (všichni pro) 

 
7) Projednání návrhu změn a úprav stanov klubu 

- na schůzi byl přečten návrh změn stanov ČMKCHB zpracovaný K.Plchem 
- k tomuto návrhu změn stanov máme tyto připomínky: 
Čl.2,odst.1, písm b) – doplnit :hostující člen nemá právo volit a být volen do orgánů klubu 
Čl.2,odst.3,písm.b) – opravit na „ Nezaplacením členského příspěvku v termínu do 31.12. 

předchozího roku, ani v přiměřené lhůtě určené spolkem ve výzvě k zaplacení , ačkoli 
byl na tento následek ve výzvě upozorněn. Po uplynutí této náhradní lhůty je člen 
vyškrtnut ze seznamu členů.“ 

 
8) Diskuze, různé 

- informace o návrhu změny délky stopy na PzB – min.1000m – rozvinula se bouřlivá 
diskuse, přičemž většina zúčastněných se přiklání k názoru, že by se současná délka 
stopy na PzB měnit neměla z organizačních důvodů a protože chovnost jedinců je 
podmíněna složením IHB     

- rozhodčí na IHB – byl vysloven nesouhlas rozhodčích s nutností účasti člena výboru při 
IHB, jelikož je svolání IHB příliš časově náročné a dochází k tomu,e není možno 
uskutečnit štvaní, protože postřelený kus je již zhaslý 
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- nesouhlasíme s předkládáním videozáznamů ze štvaní pro posouzení IHB, souhlasíme 
s doložením fotodokumentace z IHB 

- návrh na přeložení soutěže Moravský pohár do sudých let tak, aby tato soutěž nebyla ve 
stejném roce jako přeložená celostátní soutěž barvářů 

 - za spádovou oblast č.5 předkládáme návrh na řešení platby členských p říspěvků 
a členství v klubu následovn ě: platba členského příspěvku by měla být provedena 
do 31.12.předchozího roku, v termínu do 31.3. příslušného roku by byl dodatečný 
termín pro úhradu členských příspěvků pro ty, kteří nezaplatili, a to s pokutou 100,- 
Kč. Jednatel klubu by v lednu příslušného roku zveřejnil tyto členy na internetových 
stránkách klubu s informací, že pokud nezaplatí do 31.3. příslušného roku tak jim 
zaniká členství v klubu. Na tuto skutečnost by měli být dotčení členové klubem 
upozorněni e-mailem, případně telefonicky nebo písemně.   

- nesouhlasíme s návrhy spádové oblasti č.1 ze schůze 16.12.2016 (některé návrhy jsou 
již v rozporu s obecně planými normami – omezování osobní svobody apod., jedná 
se o návrh 10 členů oblasti zúčastněných na schůzi) 

 
Schůze byla ukončena ve 12.00 hod. 
 
Zapsali: Ing. Hana Báčová, Rudolf Vrba 
 
Zápis ověřili:  Ing. Jiří Derner, Ondřej Plášek 


