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Zápis z členské schůze Klubu chovatelů bišonků,  z.s.  

dne 21.5.2016 

 v Praze 9 Běchovicích, Václava Kovaříka 577, restaurace Koi 
 

1) Zahájení schůze:  

v 10.15 hodin přivítal místopředseda pan Jaroslav Čermák přítomné členy Spolku. 

Konstatoval, že schůze byla svolána v řádném termínu a na vědomí dána členům 

písemně, elektronicky a zveřejněním na webových stránkách Spolku. Dle listiny 

přítomných se členské schůze účastní 55 členů. 

Závěr: členská schůze je usnášeníschopná. 

 

2) Jednací a volební řád:  

bod číslo 8 programu členské schůze – volba bude provedena tajnou volbou za pomoci 

hlasovacích lístků, na nichž je 7 kandidátů do výboru a 3 do komise – více kandidátů 

nebylo přihlášeno. Volba člena bude provedena zakroužkováním na hlasovacím lístku, 

poté budou hlasovací lístky vhozeny do volební urny, následně volební komise spočítá 

hlasy a zveřejní výsledky. 

V ostatních bodech bude prováděno hlasování zvednutím ruky.  

Pro 55, proti 0, zdržel se 0. 

Závěr: jednací řád a volební řád byl schválen. 

 

3) Volba orgánů členské schůze: návrhy z pléna  

předsedající – Jaroslav Čermák – pro 55, proti 0, zdržel se 0 

zapisovatel – Ladislava Hörzenbergerová – pro 55, proti 0, zdržel se 0 

ověřovatel – Mgr. Olga Dmejchalová – pro 55, proti 0, zdržel se 0 

sčítací komise – Dana Krošová – pro 55, proti 0, zdržel se 0 

sčítací komise – Kamila Senohrábková – pro 55, proti 0, zdržel se 0 

sčítací komise – Mgr. Jana Nováková – pro 55, proti 0, zdržel se 0 

předseda sčítací komise – Dana Krošová – volí tříčlenná sčítací komise – pro 3, proti 

0, zdržel se 0 

Závěr: byly zvoleny orgány členské schůze. 

 

4) Zpráva o činnosti:  

Předsedkyně paní Ivana Slapničková informuje  

a) Po značných administrativních peripetiích se podařilo u soudu zaregistrovat náš 

Spolek. 

b) Na základě velmi příznivých ohlasů členů Spolku na 1. KV 2016 v Rychnově n/K, 

děkuje všem, kteří se na její realizaci podíleli. Vyhovující prostory, restaurace, 

zázemí, parkování, možnost ubytování – to vše nabízí otázku, proč ji tam neuskutečnit 

znovu.  

c) Další letošní akcí bude Speciální výstava v Kladně 6.8.2016  

d) Zpráva o odchovech našich plemen za rok 2015 – bišonek 306 štěňat, ruská barevná 

bolonka 409 štěňat, boloňský psík 158 štěňat – viz příloha. 
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Předsedkyně revizní komise paní Lenka Červinková informuje – nebyl dán žádný 

podnět k revizní činnosti.  

 

5) Zpráva o hospodaření:  

ekonomka paní Lenka Staňková informuje – celková finanční hotovost našeho Spolku  

k 30.4.2016 je 82 336,- Kč – viz příloha. 

 

6) Schvalování pozměňovacích návrhů ve Stanovách:  

a) pan Jaroslav Čermák v čl. 7, odst. 2b navrhuje znění – výbor má 7 členů a jeho 

funkční období je pětileté, revizní komise má 3 členy a její funkční období je pětileté – 

pro 55, proti 0, zdržel se 0. ¨ 

b) pan Čermák v čl.10, odst. 1 navrhuje doplnit větu o platnosti Stanov – mají platnost 

na dobu neurčitou a vypustit z čl.10, celý odst. 2. 

pro 55, proti 0, zdržel se 0. 

Závěr: pozměňovací návrhy byly schváleny. 

 

7) a) Chovatelský a zápisní řád KCHB, z.s. – pro 55, proti 0, zdržel se 0. 

b) Bonitační řád KCHB, z.s. – pro 52, proti 3, zdržel se 0. 

c) Kárný řád KCHB, z.s. – pro 55, proti 0, zdržel se 0. 

d) Etický kodex KCHB, z.s. – pro 55, proti 0, zdržel se 0. 

Pouze k Bonitačnímu řádu přišly e-mailem dvě připomínky – paní Spurná a Benešová 

se ptají, proč pro případné zařazení do chovu je v návrhu snížená známka z výstav u 

psů na VD u feny na D. Paní Slapničková z pohledu rozhodčího pro exteriér psů 

vysvětluje, že tyto známky označují kvalitního jedince a pro zařazení do chovu je 

stěžejní především bonitace. Smyslem je primárně motivovat majitele psů k chovu 

s průkazem původu. 

Závěr: normativy byly schváleny. 

 

8) Volba členů výboru a revizní komise:  

a) rozdání volebních lístků členům Spolku 

b) odevzdání označených volebních lístků. 

 

9) Diskuze:  

a) paní Tereza Spurná upozorňuje a nesouhlasí s příbuzenskou plemenitbu v chovu 

našich plemen. Paní Ivana Slapničková reaguje, že každý si za svůj chov zodpovídá 

sám a při výběru chovného páru musí být obezřetný 

b) Paní Ivana Slapničková dává k úvaze členům Spolku uspořádání SV v komfortním 

prostředí hotelu Svornost v Praze, který se řadu let touto činností zabývá a je pro 

takovou akci vhodným místem. 

c) Paní Ivana Slapničková navrhuje a dává hlasovat, aby se Spolek stal od 1.1.2017 

přímým členem ČMKU bez prostřednictví SKK – výhodnější podmínky pro Spolek – 

pro 55, proti 0, zdržel se 0. 

Závěr: přestup pod ČMKU přijat. 
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10) Zpráva volební komise:  

všechny volební lístky byly platné 

a) výsledek volby členů výboru: 

Jaroslav Čermák = 55 hlasů 

Ladislava Hörzenbergerová = 55 hlasů 

MUDr. Renata Chmelová = 55 hlasů 

Ivana Slapničková = 55 hlasů 

Lenka Staňková = 55 hlasů 

Gudrun Štěpničková = 55 hlasů 

Mgr. Olga Dmejchalová = 52 hlasů 

 

b) výsledky volby členů revizní komise: 

Ladislava Kalužová = 55 hlasů 

Mgr. Jana Nováková = 55 hlasů 

Magda Březinová = 53 hlasů 

 

Závěr: výsledky voleb jsou platné. 

 

11) Schválení usnesení řádné členské schůze: průběh a usnesení schůze byl hlasováním 

členů jednomyslně schválen – pro 55, proti 0, zdržel se 0. 

Závěr: schůze je právoplatná. 

 

12) Závěr: ve 12.00 h poděkovala paní Ivana Slapničková všem za účast. 

 

 

 

 

 

2 přílohy: Zpráva o odchovech, Zpráva o hospodaření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

předseda členské schůze                                         zapisovatel 

 

 

 


