Klub chovatelů švýcarských honičů, z. s.
Na Větrníku 1499/61, 162 00 Praha 6
mari.svobodova@centrum.cz www.svycarskyhonic.com

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU KCHŠH
Datum konání : 8. 4. 20167 od 10:30 hodin
Místo konání : Restaurace Teodoro, Kunratická spojka 1169/5, Praha 4 – Kunratice
Přítomno
: 5 členů, 9 hostů
Schůzi vedla : Mariana Svobodová
Zapsala
: Jana Nováková, v Praze 8. 4. 2017

Program dle pozvánky :
1. Zahájení a schválení programu schůze výboru.
2. Zpráva předsedkyně.
Shrnutí událostí posledních 4 let.
Poděkování členům, kteří se podíleli na proběhlých akcích, poděkování sponzorům.
3. Zpráva poradkyně chovu.
Shrnutí událostí roku 2017, shrnutí informací z VH ČMKU, shrnutí informací
z přednášky o genetických chorobách.
4. Zpráva výcvikáře.
Návrh na pořádání klubových zkoušek.
5. Zpráva hospodářky.
Informace k hospodaření klubu 2017.
6. Výstavy a akce v roce 2018 a 2019.
Přehled aktivit klubu, shrnutí výstav a akcí v roce 2017.
Plán na rok 2018 a 2019 projedná členská schůze.
7. Zpravodaj.
Informace o současném stavu zpracování.
Zpracování Zpravodaje 2018 projedná členská schůze.
8. Rozpočet 2017 a 2018.
Rozpočet 2017 dodržen, vzhledem k navýšení hotovosti na účtu klubu bylo navrženo
i navýšení rozpočtu pro rok 2018.
9. Bonitační řád, bonitační karta – projednání navrhovaných změn.
Diskuse o navrhovaných změnách.

10. Volební řád – projednání navrhovaných změn
Diskuse o navrhovaných změnách.
11. Smlouva o chovatelském servisu – specifikace smluvních stran.
Diskuse o případu, kdy chovatelé chovného páru, žadatelé o poskytnutí chovatelského
servisu, nejsou členy klubu.
12. Podněty členů k projednání: Žádost paní Veroniky Čermákové o udělení výjimky
při bonitaci
Žádost projedná členská schůze.
13. Komentář k zápisu změn do spolkového rejstříku, volba výcvikáře na minulé
členské schůzi, projednání rozdělování funkcí členů výboru a revizní komise.
Informace ohledně podání posledního návrhu na zápis do spolkového rejstříku.
Členská schůze nemůže zvolit „výcvikáře“ - dle aktuálních stanov členská schůze volí
„členy organizačního výboru“ a „členy revizní komise“, rozdělování funkcí náleží
výboru a revizní komisi, rozdělení provedou na svém zasedání. Na programu dnešní
členské schůze budou navrženy úpravy ve stanovách a volebním řádu, aby se situace
zjednodušila.
14. Stanovy – projednání navrhovaných změn.
Diskuse o navrhovaných změnách.
15. Diskuse
16. Závěr schůze výboru

V období od 10. 11. 2016 do 8. 4. 2017 neproběhla žádná korespondenční hlasování.
Přílohy:
č.1 Pozvánka na schůzi
č.2 Prezenční listina

Marianna Svobodová, MBA
předsedkyně klubu
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