
 

 

Zápis ze společné schůze výboru klubu a kontrolní komise (dále jen KK)  
konané dne 5.května  2019 v Držovicích     

Český svaz chovatelů, Klub Mbh 
 

Společnou schůzi výboru a KK svolal rozesláním pozvánek v el. podobě a vedl jednatel 
klubu př. Mejzlík. 
Schůze byla zahájena dne 5.5..2019 v Držovicích ve 12:00 hod.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 

Přítomni:  
př.Zbraněk Miloslav, Kaiser Michal, Mejzlík Jiří, Hénik Radoslav, Duchoň David, Nečasová 
Marcela Mgr., Brabec Jaroslav 
Omluven: př. Matúšů Pavel 
Hosté: př. Foltýn Stanislav, Přikryl  Vladimír, Musil Jiří 
Prezenční listina je uložena u jednatele klubu.  
Jednání je usnášení schopné. 
  
Program: 
1/ Zahájení 
2/ Zpráva předsedy klubu 
3/ Vyhodnocení plnění úkolů uložených na výborové schůzi dne 30.3.2019 v Němčicích n.H. 
4/ Pokladní zpráva 
5/ Výstavní  činnost v r.2019 
6/ Diskuze  
7/ Usnesení a závěr 
 
K bodu 1: 
Společnou schůzi výboru klubu s KK zahájil př. Mejzlík.  Přivítal přítomné a seznámil je 
s programem schůze. Omluvil nepřítomného člena výboru př. P.Matúšů a poděkoval za 
vysokou účast členů výboru a KK. 
 
K bodu 2: 
Předseda klubu př. Kaiser pozdravil rovněž všechny přítomné, poděkoval př.Brabcovi za 
poskytnutí místnosti ZO Držovice pro naše jednání. Současně oznámil, že zatím nemá 
žádné nové informace ohledně projednávání našeho předloženého návrhu do nového 
vzorníku králíků. 
 
K bodu 3:  
Vyhodnocení plnění úkolů uložených na  březnové schůzi výboru s KK v Němčicích n.Hanou 
provedl jednatel klubu: 
- seznam členů klubu byl aktualizován – provedl př. Kaiser  
- informaci ohledně konání a obeslání CVMK dne 14.a 15.9. 2019 v Přerově př. Kaiser  
  členům klubu rozeslal 
- jednatel klubu zaslal informaci o změně klubového registrátora od 1.4.2019 př. Vilhelmovi a  
 př. Jahodovi  
-krajská dotace na CVMK v Přerově a klubovou speciálku v Prostějově viz bod 6 
-výbor klubu s KK do Držovic byl řádně svolán 
Všechny uložené úkoly byly tedy splněny. 
 
K bodu 4: 
Pokladní zprávu přednesl klubový pokladník př. Hénik. 
Hotovost: 2.829,40 kč     Na účtě: 10.025,60 kč       Celkem: 12.855 Kč 



K bodu 5:  
Prioritní výstavy v roce 2019: 
- červencová místní výstava s expozicí Mbh v Němčicích nad Hanou 
- CVMK dne 14.a 15.září 2019 v Přerově 
- klubová speciálka 9.listopadu 2019 v Prostějově 
- prosincová  Moravia Brno 
 
K bodu 6: 
- př.Hénik seznámil přítomné s placením klubového příspěvku na r.2019. Oslovil opětovně  
  členy klubu, kteří jej neuhradili do 31.3. Ukončení členství v našem klubu písemně sdělil př.   
  Melcr a ze zdravotních důvodů př. Čechová. Př. Slavík je v současné době nemocný, s ním 
  bude řešeno případné další působení v klubu až po  návratu z nemocnice  
 
- př.Mejzlík oznámil, že zaslal do časopisu Chovatel článek, který má zviditelnit našeho 
  králíka a klub  na CVMK v Přerově. Dle sdělení redaktorky p.Veselé vyjde v čísle 6 popř.7 
  našeho měsíčníku 
 
- př.Hénik podrobně vysvětlil možnost čerpání krajské dotace v letošním roce, přítomní se  
  shodli na  podpoře následujících výstav, v případě poskytnutí dotací: 
  Němčice n.H.- poháry 
  CVMK v Přerově- poháry, klecné a administrativní poplatek 
  klubová speciálka-poháry 
  Moravia Brno – poháry, klecné a administrativní poplatek 
   
 -př.Brabec- oznámil, že na klubové speciálce bude použita jako podestýlka také sláma 
  
 -př. Kaiser přinesl návrh na roll up banner, který vytvořila př. Kaiserová 
 
K bodu 7: 
Výbor klubu bere na vědomí: 
-zprávu pokladníka př. Hénika 
 
Výbor klubu schvaluje: 
 - prioritní výstavy v r.2019-viz bod 5 
 
Výbor klubu ukládá: 
-př. Hénikovi požádat o krajskou dotaci na výstavy uvedené v bodě 5 
-př.Kaiserovi doladit podobu banneru 
-předsedovi a jednateli svolat společný výbor s KK po červencové  místní výstavě 
v Němčicích n.H. 
 
Předseda klubu poděkoval všem přítomným za účast na společné schůzi výboru s KK  
v  Držovicích. 
Společná schůze výboru klubu Mbh  a KK byla ukončena 5.5.2019 v 13:40 hod. 
 
Zápis sepsal dne 9.5.2019: Jiří Mejzlík, jednatel klubu 
Zápis ověřil dne 15.5.2019: Michal Kaiser, předseda klubu 
 
 

 

 


