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Zápis z členské schůze Klubu chovatelů bišonků z.s.
Konané dne 30. 10. 2021
Místo konání: Praha – Běchovice, restaurace Koi
Přítomni: 68 členů dle prezenční listiny
1. Schůzi v 10.05 hodin zahájila Mgr. Jana Novákova – informovala, že byla výborem
pověřena vést členskou schůzi a požádala o schválení.
PRO: 68
Mgr. Nováková navrhla, aby zápis schůze vypracovala Ladislava Hörzenbergerová.
PRO: 68
2.

Mgr. Nováková seznámila přítomné s programem schůze a vyzvala přítomné členy
KCHB k předložení návrhu změn programu.
Návrh na úpravu programu měla sama Mgr. Nováková, a to o zařazení bodu čerpání
financí pro potřeby kontrolní komise.
PRO: 68

3.

Mgr. Nováková vyzvala k vytvoření sčítací komise. Členové KCHB shodli, že vzhledem
k účasti malého počtu členů na schůzi a veřejnému hlasování (členská schůze není
volební a netřeba sčítat volební lístky), postačí jeden sčítací komisař – navržena byla
Jitka Riesová.
PRO: 68

4.

Předsedkyně KCHB Ivana Slapničková přednesla zprávu výboru o činnosti za uplynulé
období a plán na rok 2022. Uspokojivě hodnotila přístup chovatelů k povinnému
testování očí a pately. Dále oznámila datum dvou klubových výstav a to: 28.5.2021 a
10.09.2021. Obě se uskuteční v Praze s ohledem na dostupnost v rámci ČR. Projedná
výbor. Členové vzali zprávu na vědomí.

5.

Zprávu o hospodaření předložila hospodářka Květoslava Hanzelínová. Hospodářská
zpráva je k dispozici na webu KCHB.
PRO: 68
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6.

Mgr. Nováková přednesla zprávu kontrolní komise, která je k dispozici na webu KCHB.
Členové vzali zprávu na vědomí.

7.

Zprávu o chovu přednesla poradkyně chovu paní Ladislava Hörzenbergerová.
Informovala o převzetí agendy od paní Štěpničkové a požádala členy o důsledné
vyplňování a dodávání dokumentů zejména v případě krycích listů.
Členové vzali zprávu na vědomí.

8.

Kontrolní komise předložila návrh na zvýšení klubových poplatků od 1. 1 2022. A
z důvodu zvýšení nákladů všeho a v případě členského příspěvku byla zdůrazněna
vyšší administrativní náročnost u těch členů, kteří požadují zasílat Zpravodaj a další
informace poštou. Členové klubu na toto téma intenzivně diskutovali a odhlasovali,
že od 1. 1. 2022 budou účinné tyto poplatky:
- členský příspěvek = Kč 500,-Kč + administrativní poplatek Kč 200,-- pro členy, kteří požadují
„papírovou komunikaci“ ……………. PRO: 68
- bonitace = Kč 600,-Kč (jednotná cena) ……………. PRO: 56 ……. PROTI: 12
- vystavení krycího listu = Kč 500,-Kč ……………. PRO: 56 ……. PROTI: 12
- kontrola vrhu (barevná bolonka) … zůstává beze změny … u chovatele = Kč 400,-Kč +
cestovné (dle platné vyhlášky)
- kontrola vrhu (barevná bolonka) … zůstává beze změny … u HPCH = Kč 500,-- prodloužení chovnosti – feny nad 8 let … zůstává beze změny … Kč 200,-- kontrola vrhu (feny nad 8 let) … zůstává beze změny … u chovatele = Kč 200,-- + cestovné
(dle platné vyhlášky)
- kontrola vrhu (feny nad 8 let) … zůstává beze změny … u HPCH = Kč 300,-- poradenská služba u HPCH v soukromí … zůstává beze změny … Kč 300,--/hod.
- výstavní poplatek = Kč 700,-Kč ……………. PRO: 51 ……. PROTI: 15 ……. ZDRŽEL SE: 2
Odsouhlaseno. Změna v počtu přítomných na 78 členů
9.

Mgr. Nováková požádala členy klubu o čerpání částky pro kontrolní komisi ve výši Kč
8.000,-Kč pro rok 2021.
PRO: 78

10.
10.1

Ostatní
Mgr. Nováková navrhuje odsouhlasit částku 9.000,-Kč panu Dmejchalovi za práci na
webu za rok 2021
PRO: 78
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10.2

Návrh do budoucna sjednotit termín členské schůze a výstavy – návrh předložila Jitka
Riesová. Členové diskutovali tuto problematiku.
PRO: 15
PROTI: 36
ZDRŽELO SE: 27 přítomných
Návrh nebyl schválen

Ve 12:30 odchod 1 člena
10.3

Návrh pro výbor vypracovat servis pro nečleny
Z diskuse nad poplatkovým řádem vyplynula potřeba vypracovat servis pro nečleny, a
to s navýšením poplatků za služby o 200 % oproti platnému ceníku, a to s účinností od
1. 1. 2022. Zpracuje výbor.
PRO: 77

10.4

Databáze krycích psů
Členové upozornili, že postrádají databázi krycích psů. V diskusi padl návrh, aby se
využil potenciál existujícího webu www.working-dog.com – tedy byli o existenci webu
informováni členové klubu a na web KCHB byl dán odkaz na tento web. Zpracuje
výbor.
Dále členové navrhují obnovu databáze chovatelských stanic a inzerce štěňat na
webu KCHB. Chovatelé mohou směřovat info na pí Riesovou, ta následně na p.
Dmejchala. Členové vzali na vědomí

10.5

Návrh paní Riesové na vystavování KL elektronicky. Po vyjádření přítomných se
ponechává stávající forma.

11. Diskuse
Změna ve výstavním řádu. Přítomní odkazují na stránky ČMKU

USNESENÍ – KCHB schvaluje:
1. Zprávu o hospodaření za rok 2020
2. Úpravu klubových poplatků – viz bod 9
3. Čerpání financí pro kontrolní komisi
4. Neslučování termínu výstavy a členské schůze
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5. Pravidla servisu pro nečleny KCHB
6. Úpravu webu – databáze krycích psů
7. Úprava poplatků od 1.1.2022
8. Odměna p. Dmejchalovi
KCHB bere na vědomí:
1. Zprávu výboru o činnosti
2. Zprávu kontrolní komise
3. Zprávu poradkyně chovu
4. Plán činnosti na rok 2022
Konec schůze 12:55
Zápis provedla: L. Hörzenbergerová
Upravila: J. Riesová
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