Zápis z členské schůze Klubu chovatelů bišonků, z.s., konané dne 25. 5. 2019
Místo konání: Praha Běchovice, restaurace Koi
Přítomni: 51 členů (dle prezenční listiny)
1. Zahájení v 10.15 hodin. Předsedkyně klubu paní Ivana Slapničková přivítala přítomné
členy spolku a oznámila, že výbor se dohodl pověřit vedením členské schůze Mgr. Janu
Novákovou jakožto předsedkyni kontrolní komise, které následně předala slovo.
2. Mgr. Nováková přečetla program členské schůze. Pan Aleš Frühbauer upozornil na
protiprávnost bodu č. 4 a navrhnul vyloučit tento bod z programu, ostatní body pak
číselně posunout.
Hlasování: PRO = 51 Posun čísel jednotlivých bodů v návaznosti na zrušení bodu
3. Volba komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Volba sčítací komise – navržen Vítězslav Klika, Dana Krošová a Marcela Benešová
Hlasování – PRO = 51
Zapisovatel: Mgr. Olga Dmejchalová, Ladislava Hörzenbergerová
Hlasování – PRO = 51
Ověřovatel zápisu: Aleš Frühbauer
Hlasování – PRO = 51
4. Mgr. Nováková navrhuje navýšení klubových poplatků, neboť stávající poplatek za
vystavení, zúřadování a zaslání krycího listu již nepokryje náklady. Po diskuzi byla
navržena cena za vystavení krycího listu ve výši Kč 300,-- a cena za konzultační hodinu Kč
300,-- , a to s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování – PRO = 51
5. Volba náhradníka do Kontrolní komise
Hlasování o volbě aklamací (zvednutím ruky)
Hlasování – PRO = 51
Kandidát na náhradníka do Kontrolní komise - p. Aleš Frühbauer
Hlasování – PRO = 50, Zdržel se = 1
6. V návaznosti na ustanovení Zákona o veterinární péči povinné označování štěňat
mikročipem (transpondérem) od 1. 1. 2020.
Hlasování – PRO = 51
7. Povinné testování očí (PRA a katarakty) a patelly (luxace čéšky) od 1. 1. 2020 pro všechny
jedince (tj. psy a feny) bonitované a zařazené do chovu po 1. 1. 2020.
Na toto téma se rozvinula diskuze, přítomní se shodli na následujícím: Zodpovědnost za
testy bude mít majitel krycího psa i feny. Stupeň patelly max 1 a 2 bude vpuštěn do
chovu. Testy očí i patel musí být součástí (přílohou bonitačního listu) při uchovnění a

bonitaci. Testy očí se budou opakovat po 2 letech do věku 6 let. Pokud nebudou chovná
zvířata testována, nebude štěňatům vystaven průkaz původu. Provede se změna
bonitačního řádu, dokumenty o testech se budou posílat společně s přihláškovou vrhu.
Hlasování: PRO = 49, PROTI = 2
8. Uplynulé výstavy proběhly uspokojivě, vystavovatelé vyjádřili spokojenost.
Plán výstav na rok 2020:
- 28. 3. 2020 – klubová výstava v Rychnově
- 14. 6. 2020 – Klubová bez KV – Svornost
- 13. 9. 2020 – Speciální pro všechna plemena – Svornost
Členská schůze vzala tento plán na vědomí.
9. Zpráva o hospodaření
Zprávu přednesla Mgr. Nováková z důvodu úzké spolupráce RK s hospodářkou p.
Staňkovou. Zdůvodnila ztrátu v roce 2018, požádala o schválení hospodářského výsledku
a navrhla zaúčtovat ztrátu na neuhrazenou ztrátu minulých let a následně ji zúčtovat proti
nerozdělenému zisku z minulých let.
Hlasování – PRO = 51
10. Zpráva kontrolní komise
Přednesla Mgr. Nováková
Hlasování – PRO = 51
11. Odměny kontrolní komise Mgr. Nováková požádala o schválení odměn pro členy
kontrolní komise za jejich činnost v letech 2018 a 2019 v celkové výši Kč 15.000,--.
Rozdělení odměn v kompetenci předsedkyně kontrolní komise
Hlasování – PRO = 51
12. Zpráva o chovu
Paní Štěpničková byla ze zdravotních důvodů nepřítomna. Paní Slapničková informovala,
že v případě, že paní Štěpničková nebude moci pracovat, její agendu dočasně převezme
paní Hörzenbergerová. Informace o chovu členská schůze bere na vědomí
13. Vyhodnocení a výsledky ankety
Mgr. Dmejchalová informovala, že ankety se zúčastnilo celkem hlasovalo 66 členů. Z toho
hlasovalo 63 x pro dar jménem KCHB formou věnování finanční pomoci těm, co pomáhají
psům v nouzi. Dále 2 hlasovali pro upomínkové předměty a 1 pro snížení členského
poplatku. Výše daru bude schválena na příští členské schůzi. Členové mohou posílat
návrhy na vhodné subjekty jako příjemce daru.
14. S ohledem na množství odsouhlasených změn bude Zpravodaj vydán do konce července
r. 2019.
15. Diskuze
Pan Frühbauer navrhuje dodatek ke stanovám, aby měl klub větší volnost ve vydávání
norem. Bude projednáváno na příští členské schůzi.

16. Pan Frühbauer provedl kontrolu plných mocí. Všechny plné moci jsou v pořádku.
17. Informace sčítací komise – je přítomno všech 51 platných hlasujících.
18. Mgr. Nováková přednesla návrh na usnesení z členské schůze.
19. Po krátké diskuzi k usnesení bylo hlasováno.
Hlasování – PRO = 51
Členská schůze přijala následující usnesení:
USNESENÍ
z členské schůze KCHB z.s., konané dne 25.5.2019
1. Členská schůze schvaluje:
A) Zvýšení klubových poplatků od 1. 1. 2020 za vystavení krycího listu ve výši Kč
300,--Kč a cena za konzultační hodinu Kč 300,--Kč.
B) Zprávu a hospodaření za rok 2018.
C) Zprávu kontrolní komise.
D) Odměnu pro členy kontrolní komise ve výši 15.000,--Kč.
2. Členská schůze volí:
P. Frühbauera náhradníkem do kontrolní komise.
3. Ukládá všem členům KCHB z.s.:
A) V návaznosti na ustanovení Zákona o veterinární péči povinné označování štěňat
mikročipem (transpondérem) od 1. 1. 2020.
B) Povinné testování očí (PRA a katarakty) a patelly (luxace čéšky) od 1. 1. 2020 pro všechny
jedince (tj. psy a feny) bonitované a zařazené do chovu po 1. 1. 2020.
Zodpovědnost za testy bude mít majitel krycího psa i feny. Stupeň luxace patelly max 1 a 2
bude vpuštěn do chovu. Testy očí i patel musí být součástí (přílohou bonitačního listu) při
uchovnění a bonitaci. Testy očí se budou opakovat po 2 letech do věku 6 let. Pokud nebudou
chovná zvířata testována, nebude štěňatům vystaven průkaz původu. Provede se změna
bonitačního řádu, dokumenty o testech se budou posílat společně s přihláškovou vrhu.
4. Bere na vědomí:
A)
B)
C)
D)

Zprávu o proběhlých výstavách.
Plán výstav na rok 2020.
Agendu za dočasně nepřítomnou paní Štěpničková převezme paní Hörzenbergerová.
Informaci o proběhlé anketě k výročí KCHB.

20. Předsedkyně klubu paní Ivana Slapničková poděkovala všem přítomným a členskou
schůzi zakončila.
Zapsaly:
Mgr. Olga Dmejchalová a Ladislava Hörzenbergerová
Zápis ověřil dne 13.6.2019 Aleš Frühbauer

