
Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s.

Zápis

Z členské schůze ČMKCHB, z. s. 

konané dne 24.5.2019, od 1800 hod v penzionu Kolesa

Program schůze:

1) Zahájení a přivítání členů ČMKCHB, z. s.

2) Představení nových členů výboru

3) Představení nových členů kontrolní komise

4) Předložení účetní uzávěrky za rok 2018 – na vědomí členům klubu

5) Návrh výboru na čestné členství

6) Diskuze

7) Usnesení členské schůze

8) Závěr

Členská schůze byla řádně svolána v termínu dle stanov klubu ČMKCHB.

Na schůzi je dle prezenční listiny přítomno 43 členů. Účast je pod 50% členské základny. 
Schůze tak není usnášení schopná a má pouze informativní charakter.

Zapisovatelem schůze byl zvolen Ota Buršík

Průběh schůze:



1. Schůzi zahájil a přivítání členů provedl nový předseda klubu Ing. Jaroslav Nerad

2. Dle  jednotlivých  funkcí  se  členům  představili  noví  členové  výboru  a  nastínili
představu své práce. 

Ing. Marek Kaus ve funkci místopředsedy

Ladislav Varvařovský ve funkci hlavního poradce chovu, poradce pro HB

Ing. Luboš Vodolan ve funkci poradce chovu pro BB

Ing. Josef Kapras ve funkci jednatele, styk se spádovými oblastmi

Bc. Marek Nekl ve funkci výcvikáře

Ota Buršík ve funkci matrikáře a pokladníka

3. Členům klubu se představil  nový předseda kontrolní  komise  Ing.  Martin  Novotný.
Dále  pak  představil  členy  kontrolní  komise  Ing.  Lukáše  Můčku  a  Miroslava
Zatloukala.

4. Účetní  uzávěrku  za  rok  2018  přednesl  Zdeněk  Havlíček.  Předložená  zpráva  byla
dostatečně podrobná a přehledná. V tištěné podobě je v klubovém zpravodaji 2019.

Ke zprávě nebyly žádné připomínky.

5. Matrikář přednesl návrh výboru na česné členství pro členy: Jan Novotný oblast 1,
Švanda Pavel oblast 4.

6. Diskuze

Pan  Lubomír  Odstrčil  z oblasti  13  přednesl  návrh  na  zrušení  zkoušky  „Prokázání
štvaní a stavění v praxi“. Argumentoval tím, že zkouška odporuje právním předpisům.
Ota Buršík vysvětlil, že se nejedná o zkoušku ale o svědectví pověřenou osobou. Toto
svědectví  ISHV pro chovnost umožňuje.  Vysvětlil,  že podání svědectví neodporuje
žádnému  právnímu  předpisu.  Návrh  pana  Odstrčila  nebyl  výborem  ani  členy
akceptován. „Prokázání štvaní a stavění v praxi“ bude klubem i nadále pro splnění
všech chovných podmínek používáno.

7. Usnesení přednesl předseda klubu Ing. Jaroslav Nerad.

Členská schůze vzala na vědomí účetní uzávěrku roku 2018

Členská schůze akceptovala návrh na česné členství pro pana Jana Novotného oblast 1
a pana Pavla Švandu oblast 4.

8. Po přijetí  usnesení předseda klubu Ing.  Jaroslav Nerad všem poděkoval za účast a
členskou schůzi ukončil.

Zapsal: Ota Buršík


