
Zápis ze společné schůze výboru klubu a kontrolní komise (dále jen KK)        
konané dne 6. 1. 2018 ve Vyškově 

 
Český svaz chovatelů, Klub Mbh 

 
Společnou schůzi výboru a KK svolal rozesláním pozvánek v el. podobě popř. telefonicky a vedl př. Mejzlík. 
Schůze byla zahájena dne 6. ledna 2018 ve Vyškově v 8:35 hod.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 

Přítomni:  
Nečasová Marcela, Mgr., př. Zbraněk Miloslav, Šujan Ladislav, Kaiser Michal, Mejzlík Jiří, Matúšů Pavel, 
Brabec Jaroslav, Hénik Radoslav. 
Prezenční listina je uložena u jednatele klubu. 
Na jednání se dostavili všichni nově zvolení členové výboru a KK s výjimkou př. Davida Duchoně, který se 
předem omluvil z důvodu zaměstnání, jednání bylo proto usnášení schopné. 
 
Program: 
1/ Zahájení 
2/ Zpráva př. Zbraňka 
3/ Plnění úkolů uložených na výroční čl. schůzi  dne 2.12. 2017 v Prostějově – př. Mejzlík 
4/ Rozdělení funkcí v novém výboru a volba předsedy KK 
5/ Výstavní činnost v roce 2018 
6/ Pokladní zpráva, revize pokladny a předání pokladny př. Hénikovi 
7/ Diskuze  
8/ Usnesení 
9/ Závěr 
 
K bodu 1: 
Společnou schůzi výboru klubu s KK zahájil př. Mejzlík.  Přivítal společně s př. Zbraňkem přítomné a ocenil, 
že jsou přítomni všichni nově zvolení členové výboru a KK s výjimkou př. Duchoně, který se předem omluvil 
(ve službě). 
 
K bodu 2: 
Př. Zbraněk připomněl historii klubu, nelehkou situaci po odstoupení př. Jedličky z funkce jednatele, ocenil 
práci př. Foltýna, který tuto funkci převzal a také svědomitou práci př. Šujana, který vykonával funkci 
pokladníka od r. 2002. Seznámil přítomné se stavem registrace za r. 2017 - celkem 294 ks.  
 
K bodu 3:  
Vyhodnocení plnění úkolů uložených na výr.čl. schůzi dne 2. 12. provedl př. Mejzlík. 
- zápis z výr. čl. schůze byl vypracován a zveřejněn na našich klubových stránkách 
- článek do časopisu Chovatel s vyjádřením posuzovatelů a fotografiemi byl do redakce  
  zaslán    
- společný výbor s KK počátkem letošního roku byl řádně svolán 
- placení klubového příspěvku na r. 2018 do 31. 3. trvá 
Všechny uložené úkoly byly tedy splněny. 
 
K bodu 4: 
předseda klubu: Michal Kaiser                                 předseda KK:Jaroslav Brabec 
jednatel klubu: Jiří Mejzlík                                        člen KK: Mgr. Marcela Nečasová  
pokladník: Radoslav Hénik                                       člen KK: David Duchoň 
člen výboru + registrátor: Miloslav Zbraněk 
člen výboru: Pavel Matúšů 
 
K bodu 5:  
Po delší diskuzi se přítomní shodli na následujících prioritních výstavách v r.2018: 
Držovice- místní výstava s expozicí Mbh-květen 
Němčice nad Hanou - místní výstava s expozicí Mbh-červenec 
Olomouc- CVMK- září 
Kolín-v případě zájmu pouze expozice-listopad 
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Lysá nad Labem-CV-listopad 
Prostějov- klubová speciálka-prosinec 
 
O dalších výstavách-EV v Dánsku, Přerov a Nitra - se bude jednat později podle výsledku jednání př. 
Hénika s KÚ v Olomouci ohledně možnosti získání krajských dotací. 
  
K bodu 6: 
Př. Šujan seznámil přítomné se stavem pokladny za r. 2017. Tato zpráva bude uvedena i v IZ Leden 2018. 
Revizi pokladny provedla př. Mgr. Marcela Nečasová a Jaroslav Brabec- pokladna je v pořádku. Následně 
předal pokladnu př. Šujan novému pokladníkovi klubu př. Hénikovi. 
Přítomní poděkovali př. Šujanovi za dlouhodobé a svědomité vedení pokladny.  
 
K bodu 7: 
- př. Hénik pohovořil o stavu čerpání krajských dotací v r. 2018 
- př. Kaiser upozornil na nejednotnost v Evropském vzorníku  u plemene Mbh  
- př. Kaiser požádal př. Brabce zajistit na speciálce v Prostějově slámu na podestýlání  
- př. Mejzlík požádal př. Brabce zjistit přesný termín klubové speciálky v Prostějově 
- př. Mejzlík seznámil přítomné se zprávou př. Grígeľa, ve které oznamuje ukončení členství  
  v klubu Mbh na vlastní žádost k 31.12.2017  
- p. Mejzlík navrhl pokračovat i v letošním roce s udělováním svazových vyznamenání- pro 
  letošní rok byli navrženi na svaz. vyznamenání př. Bičák a př. Foltýn.  
 
Přítomní se shodli, že prostějovskou speciálku budou posuzovat 2 posuzovatelé. Podle termínu a možností 
budou posuzovatelé osloveni v tomto pořadí: MVDr. Šimek, Červinka, Jahoda, MVDr. Martinec, Lakomý, 
Přikryl.  
 
K bodu8: 
Výbor klubu bere na vědomí :   
- zprávu př. Zbraňka, př. Mejzlíka (plnění úkolů z VČS) a pokladní zprávu př. Šujana 
 
Výbor klubu souhlasí: 
- s rozdělením funkcí v novém výboru a KK tak, jak bylo dohodnuto 
 
Výbor klubu ukládá: 
- př. Kaiserovi  aktualizovat seznam členů klubu na našich webových stránkách  
- př. Kaiserovi po ověření zápisu jej umístit na webové stránky našeho klubu 
- př. Hénikovi spolupracovat s KÚ v Olomouci na získání krajských dotací v r. 2018 
- př. Mejzlíkovi vydat v lednu klubový zpravodaj 
- př. Brabcovi zjistit přesný termín konání prosincové speciálky v Prostějově 
- př. Mejzlíkovi uzavřít smlouvy na posuzování speciálky v Prostějově-viz také bod 7 
- předsedovi a jednateli klubu svolat společný výbor s KK do Držovic v měsíci květnu  
  při místní výstavě   
 

K bodu 9: 
Předseda a jednatel klubu poděkovali všem přítomným za účast na společné schůzi  
výboru a KK ve Vyškově. 
Společná schůze výboru klubu Mbh  a KK byla ukončena 6. 1. 2018 v 11:25 hod. 
  
Zápis sepsal dne 7.1. 2018: Jiří Mejzlík, jednatel klubu 
Zápis ověřil dne 7. 1. 2018: Michal Kaiser, předseda klubu 
 
 

 


