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
Místo konání: Restaurace Teodoro, Kunratická spojka 1169/5, Praha 4 – Kunratice,
Datum konání: 21. 11. 2015, od 11:30 hodin
Přítomno:
6 členů výboru, 2 hosté (členové revizní komise)
Schůzi vedla: Marianna Svobodová
Zapala:
Jana Nováková, v Praze 21. 11. 2015
Program dle pozvánky:
1. Zahájení a schválení schůze výboru
2. Zpráva předsedkyně
- shrnutí událostí roku 2015
3. Zpráva poradkyně chovu
- shrnutí událostí roku 2015
4. Zpráva výcvikářů
- shrnutí událostí roku 2015
5. Zpráva hospodářky
- informace k hospodaření klubu za rok 2015
6. Výstavy a akce v roce 2016 a 2017
- přehled aktivit klubu - klubová a speciální výstava, výstava Natura Viva, Národní
myslivecké slavnosti, výcvikové aktivity.
- diskuse ohledně termínu členské schůze 2016 – dvě varianty - při klubové výstavě
nebo v říjnu. Žádná varianta nebyla vybrána.
7. Zpravodaj 2016
- Redaktorka zpravodaje pro 2016 Lýdie Jašová.
8. Rozpočet 2015 a 2016
- Rozpočet na 2015 překročen o 1 236,- Kč, dle odhadu počítáno s celkovým
překročením o 3000,- Kč.
- Důvodem překročení jsou vyšší náklady za ceny pro vítěze KV a odměna pro
vítěze proběhlé fotosoutěže, poplatek a voucher na občerstvení pro účastníky KV
(členy klubu).
- Rozpočet na 2016 – diskutována potřeba sehnat sponzory.
9. Stanovy, Jednací řád, Volební řád , Bonitační karta, Bonitační řád

-

Celková změna bonitační karty - návrh připraví Barbora Dančová do příští řádné
schůze výboru.
Ostatní dokumenty – bez připomínek.

10. Výška chovných jedinců
- Dodržování standardu je pro uchovnění jedinců je závazné, kohoutková výška
u psů 49 - 59 cm, u fen 47 – 57 cm je závazná, žádná tolerance se zde nepřipouští.
11. Podněty členů k projednání
- Fotografie ve Zpravodaji – autorizace, počet.
- Webové stránky - hlášení výsledků z výstav – pravidla.
- Veterinární přejímka na speciální a klubové výstavě – ano či ne?
- Klubová výstava – pozvat rozhodčí ze Švýcarska?
- Smlouva o chovatelském servisu – použití termínu „chovatel“.
12. Diskuse
- Ceny pro vítěze KV a SV – poháry s logem klubu (info zjistí M. Svobododová),
busta honiče (návrh připraví B. Dančová)
- Pochybení chovatelky L. Bořilové – pozdní nahlášení krytí
13. Usnesení
- potřeba vytvořit novou bonitační kartu.
- dodržování standardem dané výšky při bonitacích.
14. Závěr členské schůze

V průběhu roku 2015 proběhla dvě korespondenční hlasování výboru.
1. Ze dne 13. 6. 2015
Propagace klubu na Národních mysliveckých slavnostech na Hluboké
Hlasování
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
2. Ze dne 1. 8. 2015
Udělení souhlasu se zadáním titulů CACT a resCACT v soutěži O pohár hejtmana
Pardubického kraje 2016
Hlasování
pro: 3, proti: 0, zdržel se: 4

Přílohy:
č.1: Pozvánka na schůzi výboru
č. 2: Prezenční listina

Marianna Svobodová,
předsedkyně klubu

Příloha č. 1: Pozvánka na schůzi výboru

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

V Praze dne 5. 11. 2015

POZVÁNKA NA SCHŮZI VÝBORU

Termín: 21. 11. 2015, od 11:00 hodin
Místo: Restaurace Teodoro, Kunratická spojka 1169/5, Praha 4 – Kunratice, www.teodoro.cz
Program:
15. Zahájení a schválení schůze výboru
16. Zpráva předsedkyně
17. Zpráva poradkyně chovu
18. Zpráva výcvikářů
19. Zpráva hospodářky
20. Výstavy a akce v roce 2016 a 2017
21. Zpravodaj 2016
22. Rozpočet 2015 a 2016
23. Stanovy, Jednací řád, Volební řád , Bonitační karta, Bonitační řád
24. Výška chovných jedinců
25. Podněty členů k projednání
- Fotografie ve Zpravodaji – autorizace, počet
- Webové stránky - hlášení výsledků z výstav - pravidla
- Veterinární přejímka na speciální a klubové výstavě – ano či ne?
- Klubová výstava – pozvat rozhodčí ze Švýcarska?
- Smlouva o chovatelském servisu – použití termínu „chovatel“
26. Diskuse
27. Usnesení
14. Závěr členské schůze

Marianna Svobodová, MBA
předsedkyně klubu

Příloha č. 2: Prezenční listina

