
Zápis z členské schůze Klubu chovatelů bišonků z.s. 

konané dne 26. 9. 2020 

Místo konání: Praha Běchovice, restaurace Koi 
 

 

Přítomni: v 10.00 hodin 61 členů, od 10.15 hodin 71 členů (dle prezenční listiny) 

 

1. Schůzi zahájila v 10:00 hodin Předsedkyně KCHB Ivana Slapničková. Přivítala přítomné 

členy a zároveň požádala o možnost schůzi nahrávat – všichni přítomní souhlasili. 

Poté předala slovo Mgr. Janě Novákové, kterou výbor pověřil vedením členské schůze  

 

2. Mgr. Nováková seznámila přítomné s programem schůze a požádala o případné 

návrhy na úpravu programu. Návrh na úpravu programu měla sama Mgr. Nováková a 

to: 

- Rozšíření bodu č. 6 o schválení odměny kontrolní komisi – nové znění bodu č. 5 

„Zpráva kontrolní komise a odměna kontrolní komisi“. 

- Přejmenování a rozšíření bodu č. 9 – nové znění bodu č. 9 „Změna Stanov“. 

- Pod odrážkou 9.1 zůstane návrh p. Frühbauera týkající se úpravy počtu členů 

výboru, a to v čl. VII, bod 2, odrážka b) „Výbor má nejméně 3 – 5 členů, funkční 

období je pětileté. Současně s členy výboru je zvolen 1 náhradník. Pokud 

v průběhu období mezi členskými schůzemi zvolený člen i přes výzvy k  nápravě je 

zcela nečinným po dobu delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své povinnosti, 

či případně ze své funkce z osobních důvodů odstoupí, výbor klubu na jeho místo 

aktivuje náhradníka. V případě, že žádný náhradník není k dispozici, výbor 

kooptuje nového člena, jehož funkci musí potvrdit nejbližší členská schůze“. 

- Pod odrážkou 9.2 na úpravu článku VII, bod 4 přibude nový bod f) „Kontrolní 

komise KCHB je kontrolním orgánem KCHB, za svou činnost odpovídá členské 

schůzi.  Na svoji činnost má samostatný rozpočet, který je složen z 10% vybraných 

členských příspěvků. Zprávu o činnosti a Výkaz o hospodaření předkládá Kontrolní 

komise členské schůzi“. 

Hlasování: PRO: 61 (Úprava programu členské schůze) 

 

3. Mgr. Nováková informovala, že byla pověřena výborem vedením čl. schůze. Vyzvala 

členy, pakliže navrhují kohokoliv jiného pověřit vedením schůze, nechť návrh 

předloží. Návrh nikdo nepředložil, a tak požádala o své schválení pro vedení schůze. 

Hlasování: PRO: 61 

 

Mgr. Nováková navrhla, aby zápis ze čl. schůze vypracovala Ladislava 

Hörzenbergerová. 

Hlasování: PRO: 61 



Mgr. Nováková navrhla, aby zápis ze čl. schůze ověřila Jitka Riesová. 

Hlasování: PRO: 61 

 

V 10.15 hodin se na schůzi dostavili další členové KCHB a počet hlasujících se zvýšil 

z původních 61 na 71 platných hlasů – viz prezenční listina. 

 

Mgr. Nováková navrhuje sčítací komisi: Gabriela Barvíková, Dana Krošová, Magda 

Březinová. 

Hlasování: PRO: 71 

 

4. Předsedkyně KCHB Ivana Slapničková přednesla zprávu za uplynulé období a plán na 

rok 2021. Uspokojivě hodnotila přístup chovatelů k povinnému testování očí a pately. 

Oznámila datum dvou klubových výstav v následujícím roce a to: KV s KV 2. 5. 2021 a 

KV bez KV s CAC + SV Ruské barevné bolonky  12. 9. 2021 – obě v hotelu Svornost. 

Zároveň vybídla členy klubu, kteří by byli schopni a ochotni s ohledem na změny ve 

výboru převzít po paní Dmejchalové administrativní stránku výstav – přihlášky, 

posudky, diplomy, katalogy, zajistit sponzorství a další s tím spojené…svoje služby 

nabízí paní Riesová. Dále předsedkyně přečetla výpis z Plemenné knihy o počtu 

narozených štěňat: boloňský psík 120, bišonek 285, ruská barevná bolonka 333 

štěňat. Závěrem poprosila všechny členy klubu, aby v případě potřeby a v rámci svých 

možností byli novému výboru ku pomoci. 

Členové vzali zprávu na vědomí. 

 

5. Zprávu o hospodaření přednesla Mgr. Nováková, předsedkyně kontrolní komise . 

Hospodářská zpráva je k dispozici na webu KCHB. Informovala rovněž, že kontrolní 

komise byla na konci srpna t.r.  požádána hospodářkou KCHB p. Staňkovou o předání 

své funkce ze zdravotních důvodů. Vzhledem k tomu, že tato žádost přišla pár dní 

před volební členskou schůzí, veškeré účetní doklady, razítko i pokladnu převzala 

Mgr. Nováková a na zářijové výstavě suplovala činnost pokladníka osobně. 

Hlasování: PRO: 71 

 

6. Zpráva kontrolní komise a odměna kontrolní komisi: Mgr. Nováková přednesla zprávu 

kontrolní komise, která je k dispozici na webu KCHB. 

Hlasování: PRO: 71 

 

Mgr. Nováková požádala členskou schůzi o odměnu ve výši 5 000,- Kč pro kontrolní 

komisi za její činnost. Argumentovala převzetím agendy od p. Staňkové, suplováním 

činnosti pokladní na zářijové výstavě a kontrolou za uplynulé období. 

Hlasování: PRO: 71 



7. Zprávu o chovu přednesla paní Štěpničková, která je, až na pár výjimek, spokojená 

s tím, jak chovatelé zasílají podklady pro vystavování PP. Členové vzali zprávu na 

vědomí a vyjádřili poděkování paní Štěpničkové za její práci. 

 

8. Mgr. Nováková informuje, že v souvislosti s výročím KCHB v rámci ankety nejvíce 

hlasů získala varianta finančního daru hospici pro staré psy „Dejte nám šanci“. KCHB 

věnuje hospici 10 000,- Kč. 

Hlasování: PRO: 71 

 

9. Změna Stanov:  

9.1 Návrh p. Frühbauera z minulé schůze na úpravu Stanov (bude platit pro další 

volební období): 

Nové znění čl. VII, bod 2, odrážka b) „Výbor má nejméně 3 – 5 členů, funkční 

období je pětileté. Současně s členy výboru je zvolen 1 náhradník.  Pokud 

v průběhu období mezi členskými schůzemi zvolený člen i přes výzvy k nápravě je 

zcela nečinným po dobu delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své povinnosti, 

či případně ze své funkce z  osobních důvodů odstoupí, výbor klubu na jeho 

místo aktivuje náhradníka. V případě, že žádný náhradník není k dispozici, výbor 

kooptuje nového člena, jehož funkci musí potvrdit nejbližší členská schůze“. 

Hlasování: PRO: 71 

            

9.2 Návrh Mgr. Novákové na úpravu článku o Kontrolní komisi: 

Úprava článku VII, bod 4 o nový bod f) „Kontrolní komise KCHB je kontrolním 

orgánem KCHB, za svou činnost odpovídá členské schůzi.  Na svoji činnost má 

samostatný rozpočet, který je složen z 10% vybraných členských příspěvků. 

Zprávu o činnosti a Výkaz a hospodaření předloží Kontrolní komise členské 

schůzi.“ 

Hlasování: PRO: 71 

 

10.  Volby 

Mgr. Nováková seznámila přítomné s volebním řádem a informovala, že je možné 

volit buď aklamací (veřejně)  nebo tajnou volbou. Po krátké diskusi se členové shodli, 

že chtějí volit aklamací tedy veřejným hlasováním. Předsedkyní sčítací komise je p. 

Barvíková. 

Hlasování: PRO: 71 

 

Volba členů výboru – Výbor KCHB obdržel zájem o práci ve výboru jen od 7 členů, 

nebude tedy volen náhradník. 

Hanzelínová Květoslava – PRO: 71 

Hörzenbergerová Ladislava – PRO: 71 

Kejvalová Radka – PRO: 71 



Riesová Jitka – PRO: 71 

Roubalová Ivana, Ing. – PRO: 71 

Slapničková Ivana – PRO: 71 

Štěpničková Gudrun – PRO: 71 

 

Volba členů kontrolní komise – Výbor KCHB obdržel zájem o práci ve výboru od 4 

členů , bude volen náhradník. 

Březinová Magda – PRO: 71 

Frühbauer Aleš – PRO: 31, ZDRŽEL SE: 2, PROTI: 38 

Kalužová Ladislava – PRO: 71 

Nováková Jana, Mgr. –  PRO: 71 

 

11. Diskuse: Mgr. Nováková podala instrukce k administrativním povinnostem 

v souvislosti se změnami ve výboru a kontrolní komisi. 

 

12. Zpráva sčítací komise: Gabriela Barvíková, předseda sčítací komise informovala, že 

nově zvolený výbor KCHB má tyto členy: Hanzelínová Květoslava, Hörzenbergerová 

Ladislava, Kejvalová Radka, Riesová Jitka, Ing. Roubalová Ivana, Slapničková Ivana a 

Štěpničková Gudrun. Dále informovala, že kontrolní komise byla zvolena ve složení: 

Březinová Magda, Kalužová Ladislava, Mgr. Nováková Jana a náhradník Frühbauer 

Aleš 

Hlasování: PRO: 71 

 

13. Usnesení 

Výbor KCHB se usnesl na změně Stanov a novém složení výboru a kontrolní komise. 

Hlasování: PRO: 71 

 

14. Závěr 

Předsedkyně p. Slapničková v souladu s přítomnými členy navrhuje směrnici pro 

placení bonitací, která bude uvedena na web KCHB – domluví s p. Dmejchalem 

(admin webu KCHB). 

 

Paní Štěpničková děkuje paní Slapničkové za velikou pomoc při posuzování na 

zářijové výstavě.  

 

Mgr. Nováková děkuje paní Štěpničkové za bezchybnou práci poradce chovu – 

přítomní reagují potleskem směrem k p. Štěpničkové. Všem přítomným děkuje Mgr. 

Nováková za účast na dnešní schůzi a novému výboru přeje, aby nedocházelo 

k „házení klacků pod nohy“ těm, kteří chtějí pro výbor pracovat. Právě toto jednání 

bylo příčinou toho, že někteří aktivní členové výboru ukončili svoji činnost pro klub.  

 



Pan Klika děkuje celému výboru a komisi za pětiletou práci. 

 

Paní Hörzenbergerová děkuje Mgr. Dmejchalové a Mgr. Novákové za špičkovou práci 

ve vedení klubu, který tímto „šlape“ podle řádů, předpisů a paragrafů s tím 

spojených. 

 

Paní Slapničková děkuje všem, kteří se podílejí na chodu klubu – kvituje vyřizování 

telefonicky, sms, e-maily... drobné  chyby, které se vyskytnou v každém klubu jsou 

výborem, poradkyní chovu i kontrolní komisí vždy řešeny a vyřešeny v rámci klubu 

podle platných předpisů, bez průtahů, bez sankcí a postihů, ruku v ruce s rozumem a 

vůlí. 

 

Mgr. Nováková na závěr popřála klubu KCHB hodně zdaru do dalších let. 

Poděkováním všem byl spontánní potlesk přítomných členů KCHB. 

 

Zapsaly: Ladislava Hörzenbergerová 

Zápis ověřila: Jitka Riesová dne 7. 10. 2020 

 

 

 

         

 

            


