
Zápis ze společné schůze výboru klubu a kontrolní komise (dále jen KK)  konané 
dne 6.5.2018 v Držovicích    

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 byla zahájena dne 6.května 2018 v Držovicích ve 12:00 hod.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 

Přítomni:  
Př. Nečasová Marcela, Mgr., Zbraněk Miloslav, Kaiser Michal, Mejzlík Jiří, Matúšů Pavel, Brabec Jaroslav, 
Hénik Radoslav, Duchoň David. Jako host byl přítomen př. Šujan Ladislav. 
Prezenční listina je uložena u jednatele klubu. 
Na jednání se dostavili všichni členové výboru a KK, jednání je proto usnášení schopné. 
 
Program: 
1/ Zahájení 
2/ Zpráva předsedy klubu 
3/ Plnění úkolů uložených na společné schůzi výboru s KK v lednu ve Vyškově- jednatel 
4/ Krajské dotace 2018- př. Hénik 
5/ Výstavní činnost v roce 2018 
6/ Diskuze  
7/ Usnesení 
8/ Závěr 
 
K bodu 1: 
Společnou schůzi výboru klubu s KK zahájil př. Mejzlík.  Přivítal společně s př. Kaiserem přítomné a ocenil, 
že jsou přítomni všichni nově zvolení členové výboru a KK. Přítomné seznámil s programem schůze. 
 
K bodu 2: 
Předseda klubu př. Kaiser pozdravil rovněž všechny přítomné a ocenil, že všichni členové výboru a KK se 
dostavili na společné jednání výboru klubu s KK. Poděkoval také př. Brabcovi za zajištění místnosti pro 
naši schůzi výboru s KK. V krátkosti pohovořil o vyřízení záležitostí našeho klubu společně s př. Hénikem  
v bance. Upozornil také, že poplatek za provoz našich stránek na letošní rok se zvyšuje na 711,- Kč 
 
K bodu 3:  
Vyhodnocení plnění úkolů uložených na společné schůzi výboru klubu s KK dne 6. 1. 2018 ve Vyškově 
provedl př. Mejzlík. 
- seznam členů našeho klubu př. Kaiserem byl aktualizován 
- zápis z výr. čl. schůze byl vypracován a zveřejněn na našich klubových stránkách 
- článek v časopisu Chovatel s vyjádřením posuzovatelů a fotografiemi vyšel v č.5/2018 
- termín naší speciálky byl stanoven na 8. 12. 2018   
- krajské dotace 2018 viz bod 4  
- společný výbor s KK do Držovice byl řádně svolán 
- smlouva s př. Lakomým na posuzování dne 8. 12. 2018 v Prostějově  byla písemně  
  uzavřena 
Všechny uložené úkoly byly tedy splněny. 
 
K bodu 4: 
O situaci ohledně možnosti čerpání krajských dotací v letošním roce pohovořil př. Hénik, který má tuto 
problematiku na starosti. Přítomným oznámil, že požádal KÚ v Olomouci o částku 30.000 Kč na činnost 
našeho klubu v letošním roce. Rozhodnuto by mělo být do konce května a s výsledkem  budeme 
seznámeni. Podle toho se potom bude odvíjet další činnost klubu ve vztahu k výstavní činnosti v letošním 
roce. 
 
K bodu 5:  
Prioritní výstavy našeho klubu v r. 2018: 
Držovice- místní výstava s expozicí Mbh-v době našeho jednání probíhala, krátkou zprávu vyhotoví a na 
našich klubových stránkách zveřejní předseda klubu 



Němčice nad Hanou - místní výstava s expozicí Mbh-červenec 
Olomouc- CVMK- září 
Kolín-pouze expozice v případě zájmu, projedná jednatel s př. Bičákem-listopad 
Lysá nad Labem-CV-listopad 
Prostějov- klubová speciálka-prosinec 
 
O dalších výstavách-EV v Dánsku, Přerov a Nitra - se bude jednat později podle toho, zda klub obdrží od 
KÚ v Olomouci krajské dotace na činnost našeho klubu v letošním roce. 
  
K bodu 6: 
- př. Hénik  navrhl příspěvek pro členy klubu ve výši poloviny nákladů vynaložených na výstavní poplatky 
v Držovicích, návrh byl přijat. V této politice bychom rádi pokračovali na vybraných výstavách, ale vše 
závisí, jak je uvedeno výše, zda dostaneme dotace. 
- př. Hénik seznámil přítomné, že dosud 5 našich členů neuhradilo klubový příspěvek na letošní rok. 
Termín úhrady byl přitom do 31. 3. 2018. Všechny tyto členy znovu vyzval k úhradě příspěvku. Bylo 
dohodnuto, že všech těchto 5 našich členů bude znovu osloveno a podle výsledku bude rozhodnuto o jejich 
dalším působení v klubu na společném výboru s KK v Němčicích n. H. -červenec nebo začátek srpna. 
-př. Mejzlík pohovořil o obsazení prosincové speciálky posuzovateli. Př. Červinka, Jahoda a MVDr. 
Martinec se postupně omluvili, takže nakonec budou naši speciálku posuzovat př. Šimek, MVDr. a př. 
Lakomý. 
- př. Šujan-host na naší schůzi-vznesl dotaz, zda jsou vyřízeny záležitosti ohledně změny pokladníka a 
změny ohledně zápisu do spolkového rejstříku. Bylo zodpovězeno, že tyto náležitosti jsou administrativně 
vyřízeny. 
-př. Zbraněk pohovořil o registraci v letošním roce, upozornil na nižší počet registrovaných zvířat v loňském 
roce ve srovnání s předchozím obdobím a o náročné administrativě při zasílání králíků na EV-bude řešeno 
podle toho, zda klub získá finanční prostředky od KÚ v Olomouci 
Při registraci králíků přes klubového registrátora se dosud za každý registrovaný kus vybíral od chovatele 
poplatek 2 Kč, z toho se odvádělo ÚV 1,50 Kč. Bylo rozhodnuto, že se bude v letošním roce od chovatele 
vybírat za každý takto registrovaný kus poplatek 1,50 Kč a stejná částka se bude i odvádět na ÚV.  
   
K bodu 7: 
Výbor klubu ukládá: 
- př. Kaiserovi po ověření zápisu jej umístit na webové stránky našeho klubu 
- př. Hénikovi seznámit členy výboru a KK s rozhodnutím KÚ v Olomouci ohledně výsledku  
  možného čerpání dotací na  činnost našeho klubu v r. 2018 
- př. Mejzlíkovi zastupovat klub na celostátní konferenci odbornosti chovatelů  králíků dne  
  26. 5. 2018 v Praze 
- př. Mejzlíkovi projednat případnou listopadovou expozici v Kolíně s př. Bičákem 
- předsedovi a jednateli klubu svolat společný výbor s KK do Němčic nad Hanou koncem  
  července popř. začátkem srpna  
 

K bodu 8: 
Předseda a jednatel klubu poděkovali všem přítomným za účast na společné schůzi  
výboru a KK v Držovicích. 
Společná schůze výboru klubu Mbh  a KK byla ukončena 6. 5.2018 v 13:40 hod. 
  
Zápis sepsal dne 10.5. 2018: Jiří Mejzlík, jednatel klubu 
Zápis ověřil dne 14. 5. 2018: Michal Kaiser, předseda klubu 
 
 

 

 


