ZÁPIS
z členské schůze KCHČaN konané
v Horních Počernicích 23.11.2013
Schůzi zahájila prezidentka klubu paní Vintrová ve 13:30 h .
1. Předání klubových šampiónů:
- prezidentka klubu pí. Vintrová předala poháry Klubových šampiónů a pogratulovala majitelům
oceněných psů a fen.
2. Volba návrhové komise:
- ČS zvolila návrhovou komisi ve složení: Ing. O.Daněk, A. Tvrzová a P. Veselá
3. Volba mandátové komise:
- ČS zvolila mandátovou komisi ve složení: N. Kozáková, P. Capková, Š.Bruner
4. Volba zapisovatele
- ČS zvolila jako zapisovatele Ing. Otto Daňka
5. Zpráva prezidentky klubu pí. Vintrové:
- prezidentka poděkovala pí. Jebavé a pí. Svobodové za pomoc při jednání v soudním sporu s pí.
Roznětínskou u soudu v Brně. Žalobkyně pí. Roznětínská se nedostavila k soudu ani
nereagovala na výzvu soudu, proto byla její žaloba na KCHČaN zamítnuta.
- prezidentka klubu oznámila rezignaci na svoje funkce v KCHČaN z důvodu osočování její
osoby a oznámila, že podá žalobu z těchto důvodů na D.Daňkovou a pí. Veverkovou.
- poté předala řízení ČS pí. Pertlové a odešla ze sálu.
6. Zpráva hospodáře klubu p. Vintra:
- nepřednesl žádné informace o hospodaření klubu za minulé období a oznámil rezignaci na
svoje funkce v KCHČaN a odešel ze sálu.
7. Zpráva KRK – přednesla pí. Jebavá:
- kontrola účtu ohrožených čivav neshledala nedostatky, účet byl zrušen, zpráva bude uveřejněna
v plném znění ve Zpravodaji.
- při kontrole účetnictví nebyly hospodářem klubu předány doklady (peněžní deník a rozvaha) za
listopad a prosinec roků 2010 a 2011, a proto nebylo možno zkontrolovat ani návaznosti na rok
2012, i když byly předány doklady za celý tento rok. Hospodář nebyl schopen vysvětlit m.j.
zúčtovanou zálohu ve výši 14 000,- Kč. Z těchto důvodů byl hospodář p. Vintr kontrolní a
revizní komisí vyzván, aby m.j. vysvětlil výše zmíněnou zálohu, dodal chybějící doklady za
roky 2010 a 2011 a předložil daňová přiznání za roky 2010 až 2012 nejpozději do 30.11.2013.
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8. Zpráva poradkyně chovu pí. Svobodové:
- za období 1. – 10. 2013 bylo odchováno 135 vrhů čivav, ve kterých bylo 183 psů a 188 fen.
- poděkovala pí. Vintrové a pí Minarčíkové, pí Dlabolové za organizaci výstavy v Jičíně,
p.Vintrovi za evidenci členů, p. Zedníkovi za práci jednatele, pí Pertlové za pomoc při práci
poradkyně chovu.
- oznámila rezignaci na funkci hlavní poradkyně chovu a po krátké diskusi odešla ze sálu
9. pí. Veverková přednesla připomínky k prezentaci výstavy v Ostravě ve Zpravodaji
- připomínky směřovaly zejména na p. Zedníka a to proto, že byl ve Zpravodaji uveřejněn
kritický článek na organizaci této výstavy, ale nebyly uveřejněny výsledky. Do diskuse se
zapojila i D. Daňková. Bylo dohodnuto, že kompletní písemná komunikace mezi pořadateli
výstavy a členy výboru, kteří rezignovali na své funkce bude předána novému výboru
KCHČaN
10. p. Zedník oznámil svoji rezignaci na funkci jednatele, webmastera a člena redakční rady
Zpravodaje
- po tomto oznámení odešel ze sálu
11. Ing. Veselý přečetl rezignaci pí. Špátové na členství v KRK
12. Volba nových členů výboru KCHČaN
- vzhledem k tomu, že v průběhu ČS rezignovali na svoje funkce ve výboru KCHČaN čtyři
členové, bylo nutné pro zachování akceschopnosti KCHČaN uspořádat volby na prozatímní
členy výboru. Řádní členové výboru budou zvoleni na ČS, která se pravděpodobně uskuteční
do 31.03.2014.
Kandidáti ve volbě na prozatímní členy výboru obdrželi následující počet hlasů :
Tvrzová (23), Ing. Vandělíková (16), Kozáková (8), D. Daňková (7), Drekslerová (6)
( volby se zúčastnilo 30 členů KCHČaN s hlasovacím mandátem).
Za členy prozatímního výboru byly zvoleny A. Tvrzová a Ing. Vandělíková
ČS ukončila pí Pertlová v 17:25

V Horních Počernicích 23.11.2013

Zapsal: Ing. Otto Daněk
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