Zápis ze společné schůze výboru klubu a kontrolní komise (dále jen KK)
konané dne 5.8.2017 v Němčicích nad Hanou
Český svaz chovatelů, Klub Mbh
Společnou schůzi výboru a KK svolal rozesláním pozvánek v el. podobě popř.telefonicky a
vedl jednatel klubu př. Mejzlík.
Schůze zahájena dne 5. srpna 2017 v Němčicích nad Hanou v 8:45 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

Přítomni:
Výbor: př. Zbraněk Miloslav, Šujan Ladislav, Kaiser Michal, Novák Miroslav, Mejzlík Jiří
KK: př. Brabec Jaroslav, Hénik Radoslav, Foltýn Stanislav
Prezenční listina je uloţena u jednatele klubu
Na jednání se dostavili všichni členové výboru a KK, jednání je proto usnášení schopné.
Jako host byl přítomen jednání př. D. Duchoň.
Program:
1/ Zahájení
2/ Zpráva předsedy klubu
3/ Plnění úkolů uloţených na výborové schůzi v Drţovicích dne 7.května 2017-jednatel
4/ Nový vzorník králíků – informace př. Kaiser
5/ Přijetí nových členů do klubu
6/ Výstavní činnost v roce 2017
7/ Diskuze
8/ Usnesení
9/ Závěr
K bodu 1:
Společnou schůzi výboru klubu s KK zahájil a vedl jednatel klubu. Přivítal přítomné včetně
hosta př. Duchoně a ocenil, ţe jsou přítomni všichni členové výboru a KK.
K bodu 2:
Předseda klubu př. Zbraněk rovněţ přivítal všechny přítomné, připomněl prioritní výstavy
v letošních roce a jejich obeslání-CVMK Lysá nad Labem, speciálka Kolín a speciálka
Prostějov. Konstatoval, ţe některé výstavy se konají v podobném termínu jako naše
prostějovská a je těţké vybrat termín naší speciálky, který by vyhovoval všem. Přítomné také
seznámil se stavem registrace v letošním roce k dnešnímu dni-220 ks registrováno S a 20 ks
P. Připomněl, ţe je třeba 2.12. 2017 na výroční schůzi zvolit nový výbor a KK, někteří
členové jiţ nebudou ve výboru popř. KK pokračovat. Ve výboru by měli být podle jeho názoru
zkušení chovatelé.
K bodu 3:
Vyhodnocení plnění úkolů uloţených dne 8 .5. v Drţovicích provedl jednatel klubu.
- zápis ze schůze v Drţovicích byl vypracován a zveřejněn na našich klubových stránkách
- návrh na změny u plemene Mbh, které poţadujeme zapracovat do nového vzorníku zaslal
př. Kaiser Dr. Martincovi-našemu určenému garantovi
- klubová speciálka dne 4.11. v Kolíně byla se ZO Kolín 1 řádně projednána
- článek do časopisu Chovatel k 30.výročí zaloţení klubu byl zaslán do redakce našeho
časopisu a také př. Hénikovi, který jej pošle do místního tisku
- společný výbor s KK byl do Němčic n.H. řádně svolán
Všechny uloţené úkoly byly tedy splněny

K bodu 4:
Informace ohledně nového vzorníku králíků podal př. Kaiser. Návrh na změny, na kterých se
dohodli členové výboru a KK v Drţovicích, odeslal určenému garantovi pro naše plemeno –
Dr.Martincovi. Seznámil přítomné také se zápisem ze schůze ÚOK chovatelů králíků
rozšířené o Předsednictvo sboru posuzovatelů a jednání Standardové komise konané dne
9.6.2017 v Čáslavi, ze kterého vyplývá, ţe práce na novém vzorníku byly přerušeny
z důvodu odstoupení většiny členů komise pro přípravu nového vzorníku a celou tuto
problematiku bude řešit nová ÚOK aţ po příštích volbách v r. 2018.
K bodu 5:
O přijetí za členy našeho klubu poţádali:
1/ Václav Vytrhlík, člen ZO Hustopeče
2/ Jiří Švach, člen ZO Valašské Klobouky
Oba výše jmenovaní předloţili řádně vyplněné a potvrzené přihlášky do klubu. Ţádostem
bylo vyhověno s tím, ţe toto musí ještě schválit výroční schůze klubu dne 2.12. v Prostějově,
aby oba noví členové získali právo volit a být voleni.
K bodu 6:
Předseda klubu př. Zbraněk připomněl výstavy v letošním roce a jejich obeslání:
CVMK v Lysé n.L.-8. a 9. 9.2017
Speciálka Kolín – 4.11 . 2017
Speciálka Prostějov – 2.12.2017
Př. Bičák bude opětovně poţádán, aby oslovil chovatele v Čechách k obeslání kolínské
speciálky. Přihlášky a podmínky k obeslání výstav v Kolíně a Prostějově budou zařazeny
jako př. č.1 a 2 srpnového klubového zpravodaje.
K bodu 7:
- př. Hénik seznámil přítomné se situací kolem ţádostí klubu na poskytnutí finančních
prostředků od KÚ v Olomouci. Ţádost byla zamítnuta s odůvodněním, ţe byla pozdě
zaslána. Jako jistý paradox uvedl, ţe ţádost pro náš klub byla zaslána ve stejné obálce, ve
které byla i ţádost jeho mateřské ZO (Kostelec n.H.) a tato ţádost byla kladně vyřízena
- př. Šujan seznámil přítomné se stavem pokladny a zopakoval, ţe ze zdravotních důvodů jiţ
nemůţe vykonávat funkci pokladníka v novém výboru
- př. Mejzlík upozornil na nutnost svolat výbor s KK na konec září popř. začátek října
pravděpodobně do Vyškova n.M. z důvodu zajištění speciálek v Kolíně a Prostějově a
konstatoval, ţe je třeba sledovat celou situaci kolem přípravy nového vzorníku, na novém
výboru bude záleţet, zda podpoří původní návrh z Drţovic popř. vypracuje a zašle jiný
- př. Duchoň , člen ZO Kojetín vystoupil jako host a poţádal o přijetí do našeho klubu. Bylo
dohodnuto, ţe pokud př. Duchoň splní předepsané náleţitosti tak bude přijat za řádného
člena našeho klubu buď na jednání výboru s KK ve Vyškově n.M. popř. na výroční schůzi
dne 2.12.2017 v Prostějově.
K bodu 8:
Výbor klubu bere na vědomí :
- zprávu předsedy klubu
- zprávu jednatele klubu ohledně plnění úkolů uloţených na schůzi výboru a KK dne
8.5.2017 v Drţovicích
- zprávu pokladníka klubu př. Šujana

Výbor klubu ukládá:

-

př. Kaiserovi aktualizovat seznam členů klubu na našich webových stránkách
př. Kaiserovi po vypracování a ověření zápisu jej umístit na webové stránky našeho
klubu
př. Šujanovi zajistit místnost pro schůzi výboru s KK koncem září popř. začátkem října
ve Vyškově n.M. a informovat př. Zbraňka,
předsedovi a jednateli klubu svolat společný výbor s KK do Vyškova na Moravě dle
dle výsledku jednání podle předchozího bodu

K bodu 9:
Jednatel klubu poděkoval všem přítomným za účast na dnešní společné schůzi výboru a KK.
Společná schůze výboru klubu Mbh a KK byla ukončena 5.8.2017 v 11: 10 hod.
Zápis sepsal dne 8.8. 2017: Jiří Mejzlík, jednatel klubu
Zápis ověřil dne 11.8. 2017: Michal Kaiser, člen výboru

