ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE
konané dne 21.2.2004
v Pardubicích
Program :
I. Zahájení
II. Zpráva výboru o činnosti klubu
III. Klubový zpravodaj
IV. Diskuse
V. Usnesení, závěr
I.
Členské schůze se zúčastnilo 58 členů KCHBO z celkového počtu 261. Ing.
Grünwald seznámil zúčastněné s programem schůze.
Ze strany členské základny byla vyslovena nedůvěra členům výboru (p.
Pisarčíkovou)
II.
Po vyslovení nedůvěry nastala změna v programu schůze.
Pan Pospíchal se vyjádřil k nastalé situaci, problematice klubového zpravodaje a
vydávání průkazu původu ze strany ČKS.
Přítomní funkcionáři výboru přednesli své zprávy k činnosti klubu v roce 2003.
III.
Pan Pospíchal s p.Poláčkovou předali ocenění klubových šampionů.

IV.
Byla zvolena volební a mandátová a návrhová komise:
volební a mandátová komise ve složení - p.Dýnková,Petrová,Černochová
návrhová komise ve složení - p.Podmolová, Vágenknechtová, Volný
Vedením schůze byl pověřen p. Grünwald.
V.
Následně probíhala tato hlasování :
1. O důvěře k výboru: ANO 22
NE 24
ZDRŽELO 6
2. O složení stávající revizní komise: ANO 38
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NE 0
ZDRŽELO 13
Výbor klubu navrhl členské základně do dvou měsíců zrealizovat mimořádnou
členskou schůzi, aby se mohli k vyslovené nedůvěře vyjádřit i nepřítomní funkcionáři a
aby se mohlo najít řešení nastalých problémů, ale tento návrh byl zamítnut
(z finančních důvodů některých členů).
Výbor klubu složil své funkce.
Předseda revizní komise byl požádán a hlasováním odsouhlasen, aby jako jediný
přítomný funkcionář klubu převzal vedení členské schůze.
Předseda revizní komise vyhlásil a řídil tajné volby do všech funkcí ve výboru.
Členové měli při hlasování možnost ponechat konkrétní funkci neobsazenou uvedením
volby "nikdo".
Jako náhradníkem byla navržena p. Novotná.
Výsledky tajných voleb:
1. Předeseda - nezvolen
navrženi: p.Hurábová 25 hlasů
nikdo
26 hlasů
2. Místopředseda - p. Kuncmanová
navrženi: p.Kuncmanová 31 hlasů
nikdo
20 hlasů
3. Ekonom - p.Dlouhá
navrženi: p.Dlouhá
nikdo

35 hlasů
16 hlasů

4.Hl.poradce chovu -p.Pisarčíková
navrženi: p.Reimannová 8 hlasů
p.Pisarčíková 31 hlasů
nikdo
12 hlasů
5. Výcvikář - nezvolen
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navrženi: p.Sováková 25 hlasů
nikdo
26 hlasů
6. Výstavní referent - p. Poláčková
navrženi: p.Poláčková 44 hlasů
nikdo
7 hlasů
7. Redaktor klubového zpravodaje - nezvolen
navrženi: p.Chaloupková
p. Kočová
p. Drábková
nikdo

11 hlasů
7 hlasů
14 hlasů
19 hlasů

8. Poradce chovu pro BOT - p. Pisarčíková
navrženi: p.Reimannová
p.Pisarčíková
nikdo

6 hlasů
33 hlasů
12 hlasů

9. Poradce chovu pro BOM - p. Mrňáková
navrženi: p.Mrňáková
nikdo

27 hlasů
24 hlasů

VI.
Po zvolení funkce výboru se předseda revizní komise dotázal nových členů
výboru, zda chtějí převzít vedení členské schůze. Po záporné odpovědi a všeobecném
odsouhlasení všech přítomných pokračoval ve vedení této členské schůze.

Pod dohledem předsedy revizní komise p.JUDr.Frimmela proběhla další
hlasování a to:
1. Zůstane australský ovčák v klubu KCHBO :

3

ANO 38
NE 1
ZDRŽELO 4

2. Zůstane stávající logo klubu :

3. Zůstane název klubu KCHBO:

ANO 20
NE 3
ZDRŽELO 17

ANO 20
NE
0
ZDRŽELO 21

4. Má se výbor zabývat vyhodnocením stávající praxe týkající se dysplasie - tedy
uznáváním vyhodnocení v členských státech FCI, opakování RTG vyšeření a
vyhodnocení, a připravit o tom zprávu a návrhy pro příští členskou schůzi?
ANO 7
NE 13
ZDRŽELO 9
5. Má se členská schůze zabývat otázkami vyhodnocování dysplasie "tady a teď"?
ANO 18
NE
1
ZDRŽELO 17
Poté mimo jiné dostal krátce slovo pan Volný, aby vyložil přítomným svůj pohled na věc.
V hlasování byla přijata následující usnesení a změny chovatelského řádu:
6. Uznává se vyšetření a vyhodnocení DKK provedené v členských státech FCI.
ANO 21
NE
5
ZDRŽELO 10
7. U výsledku DKK bude označeno, v které zemi se DKK provedl:
ANO 32
NE
0
ZDRŽELO 2
8. Bude uznáván a umožní se opakovaný rentgen :

ANO 15
4

NE
15
ZDRŽELO 8
9. Chovatel je oprávněn nechat vyhodnotit DKK u kteréhokoli akreditovaného
vyhodnocovatele v ČR a nejdéle do 14 dní po obdržení výsledku DKK z ČR nebo
zahraničí je toto povinen oznámit příslušnému poradci chovu.:

ANO 20
NE
2
ZDRŽELO 13

VII.
Poté byla schůze ukončena v 18.45.

Tento zápis obsahuje 5 (slovypět) stran a jeho přílohou je hlasovací listina týkající se
jednotlivých funkcí - 1 list

Zápis provedla: Hrstková Regina
dne 21.2.2004

..........................
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