
   Českomoravský klub chovatelů barvářů
Oblast č. 4 Náchod – Rychnov nad Kněžnou

Výtisk číslo: 1
Počet listů: 3

Věc: Zápis z členské schůze oblasti č. 4 Náchod – Rychnov nad Kněžnou

Vedoucí aktivista svolal na den 10. května 2019 na 18.00 hod. členskou schůzi oblasti
č.4. Tato schůze se konala v prostorech mysliveckého zařízení Panská Habrová. Pozvánky
byly rozeslány elektronickou poštou, formou SMS a telefonem. Přítomno bylo dle prezenční
listiny z 35 členů 17. Ostatní členové jsou řádně omluveni. Schůze nebyla usnášení schopná.

K projednání byl členské schůzi předložen následující program:

1. Úvod

2. Volba zapisovatele

3. Seznámení s plánem akcí na rok 2019 doplnění o přesné časy a termíny

4. Seznámení se stavem členů k 1.1.2019

5. Výsledky řádné konference ze dne 13.4.2019

6. Návrh propozic na PB o putovní pohár Františka Štěpánka

7. Výcvikové dny organizace 

8. Doporučení nových členů

9. Informace finančního hospodáře o stavu pokladny

10. Informace o složení zkoušek z výkonu

11. Pozvánka na víkendový výcvik barvářů 17 až 19. května na www.chalupazavrchy.com

12. Volba vedoucího oblasti

13. Diskuze 

14. Závěr

Členskou schůzi  oblasti  zahájil  a  řídil  pan Bareš Pavel.  Po přivítání  všech členů přednesl
úvodní  slovo,  omluvil  nepřítomné  členy,  poděkoval  za  připravené  občerstvení,  požádal  členskou
základnu  o  jasné,  věcné,  krátké  diskusní  příspěvky.  Seznámil  členskou  základnu  s navrhovaným
programem, pan Švanda navrhl doplnění-výměnu bodu č.12 Poděkování jubilantům za Volbu nového
aktivisti.  Tento program,  včetně změny byl  členskou základnou jednohlasně odsouhlasen. Vedoucí
oblasti v úvodu upozornil, že schůze není usnášeníschopná.



Řídící schůze přistoupil k plnění druhého bodu programu členské schůze a navrhl zapisovatele
pana Martina Novotného. Navržený zapisovatel byl členskou základnou jednohlasně odsouhlasen. 

Řídící  schůze přistoupil  k plnění třetího bodu programu a informoval  členskou základnu o
plánu akcí na rok 2019 takto:

24. květen - členská schůze oblast č.4 Panská Habrová, zahájení 18.00 hod,
25. květen - klubová výstava – Kolesa
15. června – oblast č.4 výcvikový den Hony 
9. srpna - členská schůze oblast č.4 Panská Habrová, zahájení 18.00 hod,
18. srpna - oblast č.4 výcvikový den Hony
7. září – oblast č.4 PzB – o putovní pohár Františka Štěpánka Hony od 07.30hod.

Řídící  schůze  přistoupil  k  plnění  čtvrtého  bodu  programu  členské  schůze  a  přítomnou
základnu seznámil se stavem členské základny ke dni konání schůze. Členská základna oblasti č.4 dle
podkladů matriky činí celkem 35 členů, čekatel-neplatič je pan Pauk František. Pan Novotný navrh
vybrat členské poplatky finančním hospodářem na schůzi dne 9.8.2019 a provést za oblast kompletní
úhradu  s uvedením  členů,  kteří  zaplatili.  Tento  návrh  byl  členskou  základnou  jednohlasně
odsouhlasen.

Řídící  schůze  přistoupil  k  plnění  pátého  bodu  programu  a  přítomnou  členskou  základnu
seznámil s výsledky Konference ČMKCHB, zejména složení Výboru a obvsazení jednotlivých funkcí
a složení Kontrolní komise ČMKCHB.

Informoval o schválení nových stanov klubu a dokumentů důležitých pro chov a organizaci
ČMKCHB.

Řídící  schůze  přistoupil  k  plnění  šestého  bodu  programu  a  přítomnou  členskou  základnu
seznámil s organizací PzB o putovní pohár Františka Štěpánka. Osloven byl jako rozhodčí pan Macek
– zatím není  rozhodnut,  pan Švanda Pavel  – přijal  a bude u kusu,  vedoucí  oblasti  dohodne pana
Pavlíka jako vrchního rozhodčího a jako rozhodčího pana Skrbka Petra . Místo konání Hony, zahájení
v 08.00  hod.,  ukončení  do  14.00  hod.  vyhodnocení  v 16.00  hod.  Občerstvení  bude  zabezpečeno.
Uzávěrka přihlášek dne 10.8.2019.  Poplatky za PzB – 2000,-  Kč nečlen ČMMJ a 1000,- Kč člen
ČMMJ. Vedoucí oblasti zabezpečí trubače a převoz zvěřiny. Značení stop a zákaz vstupu zabezpečí
pan Bareš Pavel. Visačky - označení zabezpečí pan Líbal Josef 

Aktivista  zabezpečí  ubytování  pro  rozhodčí  dle  jejich  požadavků.  Zabezpečí  místnost  pro
jejich poradu den před konáním zkoušek.

Řídící  schůze přistoupil  k plnění  sedmého bodu programu a přítomnou členskou základnu
informoval o připravovaných výcvikových dnech. Termín dle plánu 15.6.2019 a 18.8.2019, honitba
Hony, zahájení od 08.00 hod.

Organizace  výcviku  bude  bez  občerstvení,  přednost  vůdci  z oblasti,  pan  Švanda  bude
posuzovat, pan Macek se zúčastní jednoho z výcvikových dnů. Dne 18.8.2019 nebude na výcvikovém
dni aktivista oblasti-zabezpečí kus dančí zvěře.

Řídící  schůze  přistoupil  k  plnění  osmého  bodu programu  a  přítomnou  členskou základnu
informoval o žádosti o přijetí pana Františka Pauka. Vzhledem k tomu, že se jednalo o opomenutí
zaplacení členského příspěvku do 31.12.2018 a jmenovaný předložili žádost, členská schůze schválila
jednohlasně tohoto kandidáta, nikdo se nezdržel a proti nebyl nikdo.

Řídící schůze přistoupil k plnění devátého bodu programu, předal slovo finančnímu hospodáři
a ten přítomnou členskou základnu, informoval o stavu pokladny – zpráva je přílohou zápisu.

 



Řídící schůze přistoupil k plnění desátého bodu programu a informoval členskou základnu, že
již složil zkoušky z rozhodčího z výkonu a stal se rozhodčím. 

Členská základna vzala tuto informaci na vědomí.

Řídící schůze přistoupil k plnění jedenáctého bodu programu a přítomnou členskou základnu 
pozval na soukromou akci výcviku barvářů v termínu 17. - 19.5.2019. Členská základna vzala tuto 
informaci na vědomí.

Řídící schůze přistoupil k plnění dvanáctého bodu programu – vzhledem k tomu, že schůze
není usnášeníschopná, žádná volba nového vedoucího oblasti neproběhla – tento bod bude zařazen na
další členskou schůzi.

Řídící schůze přistoupil k plnění třináctého bodu programu a vyzval k diskuzi. Pan Kramář 
kritizoval špatné mezilidské vztahy a stav v oblasti, dále přešel na kritiku IHB, stav matriky, na něho 
navázal pan Bílek a pan Izáka o stavu klubu ČMKCHB. Pan Švanda kritizoval čestné členství 
„Němců“ a následné výdaje na soudní řízení. 

Vzhledem  k tomu,  že  již  nikdo  v této  části  neměl  žádný  příspěvek,  řídící  schůze
závěrem poděkoval všem přítomným za aktivní účast a přípravu materiálů a členskou schůzi
ukončil.

Zpracoval:
_________________________________________________
Zapisovatel Ing. NOVOTNÝ Martin

Schvaluji:
__________________________________________________                           
Řídící schůze BAREŠ Pavel


