
Zápis ze společné schůze výboru klubu a kontrolní komise (dále jen KK)  
konané dne 23.9.2017 ve Vyškově     
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 23.9. 2017 ve Vyškově v 8:45 hod.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 

Přítomni:  
Výbor: př. Zbraněk Miloslav, Kaiser Michal, Novák Miroslav, Mejzlík Jiří 
KK: př. Hénik Radoslav 
Z jednání omluveni: př. Šujan(nemoc), př. Foltýn(zaměstnání), př. Brabec (příprava výstavy). 
Jednání je usnášení schopné. 
Prezenční listina je uloţena u jednatele klubu. 
 
Program: 
1/ Zahájení 
2/ Zpráva předsedy klubu 
3/ Plnění úkolů uloţených na výborové schůzi v Němčicích n.H. dne 5.srpna 2017-jednatel 
4/ Speciálky Kolín a Prostějov 2017- rozdělení úkolů pro jejich zabezpečení   
5/ Diskuze  
6/ Usnesení 
7/ Závěr 
 
K bodu 1: 
Společnou schůzi výboru klubu s KK zahájil a vedl jednatel klubu.  Přivítal přítomné a omluvil 
nepřítomné – př. Šujana, př.Foltýna a př.Brabce. 
 
K bodu 2: 
Předseda klubu př. Zbraněk rovněţ přivítal všechny přítomné, upozornil na stagnující 
registraci přes klub v poslední době a vyjádřil určitou obavu ohledně zajištění speciálek 
v Kolíně a Prostějově. 
 
K bodu 3:  
Vyhodnocení plnění úkolů uloţených dne 5.8.2017 v Němčicích n.H. provedl jednatel klubu. 
- zápis ze schůze v Němčicích n.H. byl vypracován a př. Kaiser jej zveřejnil  na našich  
  klubových   stránkách 
- př. Kaiser aktualizoval seznam členů klubu a zveřejnil na našich klubových stránkách  
- společný výbor s KK byl do Vyškova  řádně svolán  
 
Všechny uloţené úkoly byly tedy splněny 
 
K bodu 4: 
Speciálka Kolín: 
- př. Hénik zajistí dopravu zvířat z Prostějovska do Kolína a zpět a zajistí si nocleh u  
  funkcionářů ZO Kolín 1  
- jednatel klubu zajistí u př. Krále poháry na nejlepší kolekci, nejlepšího 1,0 a nejlepší 0,1  
  Mbh 
- jednatel klubu společně s př. Bičákem vyzve členy klubu k obeslání této speciálky 
 Speciálka Prostějov: 
- posuzovatelé - př. Tomáš Červinka a př. Vlastimil Šimek,MVDr 
- postavení klecí, poháry,ČC a předání upomínkových předmětů, které věnoval pan Grígeľ –  
  př.Brabec 
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- výstavní přehled- př. Mejzlík a př.Kaiser 
- občerstvení, místnost na výroční schůzi-př. Novák 
- typizace - př. Zbraněk, Kaiser, Foltýn 
- řízení výroční schůze-př. Mejzlík 
 
Ostatní, jako nošení zvířat, zapisování atd. bude dohodnuto na místě.  
 
K bodu 5:  
O přijetí za členy našeho klubu poţádali: 
1/ David Duchoň, člen ZO Kojetín 
2/ Hana Jindrová, členka ZO Chlumec nad Cidlinou 
 
Oba výše jmenovaní chovatelé 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 klubu získali také právo volit a být voleni tak jak ukládají 
Stanovy platné od letošního roku. 
 
- př. Hénik informoval přítomné, ţe zaslal do Prostějovského deníku článek k 30. výročí  
zaloţení našeho klubu 
- př. Kaiser vyhotovil pamětní diplom a navrhl, aby jej obdrţel kaţdý chovatel, který na 
speciálce v Prostějově získá pohár nebo ČC – jednomyslně schváleno  
-př. Bičák bude opětovně poţádán, aby oslovil chovatele v Čechách k obeslání kolínské 
speciálky. Přihláška a podmínky k obeslání výstavy v Kolíně jsou uvedeny v srpnovém 
klubovém zpravodaji 
- př. Hénik upozornil, ţe nejsou dosud zveřejněny směrnice, jak mají proběhnout volby, bylo 
dohodnuto, ţe se př. Hénik pokusí získat informace, aby volby do nového výboru a KK 
proběhly řádně 2.12. na výroční schůzi, výbor bude pětičlenný, KK tříčlenná. Volební komise 
ve sloţení jak bylo dohodnuto v Němčicích n.H.-př. Hénik (předseda komise), př. Novák a 
př.Matúšů  jako členové této komise 
-př. Hénik vznesl dotaz, zda se klub i v příštím roce bude ucházet o krajské dotace-
jednohlasně odsouhlaseno, př. Hénik pověřen jednáním s KÚ v Olomouci  
 
K bodu 6: 
Výbor klubu bere na vědomí :   
- zprávu předsedy klubu 
- zprávu jednatele klubu ohledně plnění úkolů uloţených na schůzi výboru a KK dne  
  5.8.2017 v Němčicích n. H.  
 
Výbor klubu ukládá: 
- př. Kaiserovi  aktualizovat seznam členů klubu na našich webových stránkách  
- př. Kaiserovi po vypracování a ověření zápisu z výborové schůze ve Vyškově jej umístit na  
  webové stránky našeho klubu 
- př. Hénikovi prověřit u příslušného peněţního ústavu také moţnost úhrady klubových  
  příspěvků na příští rok bezhotovostním převodem  a  informovat o tom členy klubu na  
  výroční schůzi v Prostějově 
- všem členům výboru a KK splnění úkolů jak je uvedeno v bodě 4 tohoto zápisu v souvislosti 
  se zabezpečením speciálek v Kolíně a Prostějově 
  

K bodu 7: 
Jednatel klubu poděkoval všem přítomným za účast na dnešní společné schůzi výboru a KK. 
Společná schůze výboru klubu Mbh  a KK byla ukončena 23.9. 2017 v 11:50 hod. 
  
Zápis sepsal dne 27.9. 2017: Jiří Mejzlík, jednatel klubu 
Zápis ověřil dne  28.9. 2017: Michal Kaiser, člen výboru 


