Zápis z páté výborové schůze KCHB, z.s. dne 12.4.2016 v restauraci KOI v
Praze 9 Běchovicích.
Přítomni: Ivana Slapničková, Jaroslav Čermák, Mgr. Olga Dmejchalová, Lenka Staňková,
Ladislava Hörzenbergerová, MUDr. Renata Chmelová
Omluveni: Gudrun Štěpničková
Program: Zprávy od jednotlivých členů výboru, příprava Klubové výstavy, různé.
Mgr. Olga Dmejchalová informuje:
- zajistila veterinární dohled na KV
http://www.veterinakarban.cz/veterina-rychnov-kontakty

- zajistila výrobu posudkových listů a diplomů na KV, a diplomů za Klubové šampiony,
s návrhy diplomů pomohla sl. Tereza Minaříková.
- zpracovala databázi členů
- zpracovala přihlášky na výstavu
- zpracovala a zajistila vytištění katalogu na KV
- zaslala všem členům potvrzení o zaplacení čl. příspěvků, elektronicky a poštou
- doladila zpravodaj a rozeslala elektronicky a poštou
- seznámila členy výboru s počtem členů klubu, ten byl v dubnu 149 členů
- vyplnila elektronický formulář správci daně FÚ Praha-západ
- zajistila sponzorské ceny na výstavu od firmy Fitmin (dodal balíčky krmení)
Paní Slapničková informuje:
- zpracovala a zajistila objednávku na poháry a kokardy na KV a poháry pro Klubové vítěze a
Klubové šampiony šampionů
- koupila koberec na KV
- zajistila cedule s čísly umístění a tituly
- s paní Staňkovou Lenkou a panem Čermákem Jaroslavem společně založili 21.3.2016
klubový bankovní účet
- zaslala žádost na soud v Hradci Králové žádost o zpětné vrácení poplatku - kolek ve výši
1.000,-- Kč
- má již doma poháry a kokardy
Paní Staňková Lenka informuje:
- členské příspěvky a platby za přihlášky na výstavu průběžně přicházejí
- zajistila podání s podpisem předsedy klubu správci daně FÚ Praha-západ
- že provádí každoměsíční uzávěrku účetnictví klubu
- provedla kvartální vyúčtování
- výbornou spolupráci s Mgr. Olgou Dmejchalovou ohledně výstavních poplatků a s paní
Štěpničkovou ohledně plateb za klubové poplatky.
MUDr. Chmelová Renata informuje:
- zpracovala a zaslala konečná jména členů a jejich psů pro přiznání klubových titulů Klubový
šampion a Klubový šampion šampionů

Paní Ladislava Hörzenbergerová informuje:
- zajistí kytici a bonboniéru pro rozhodčí Mgr. Brotánkovou Zuzanu
- zajistí balíčky pro děti v soutěži Dítě a pes.
Cílem dnešní výborové schůze bylo řádné zajištění Klubové výstavy. Cílem příští výborové
schůze bude příprava na řádnou členskou schůzi (příprava volebního řádu, volebních lístků
atd.).
Zapsala: Slapničková Ivana

