ZÁPIS
z ustavující schůze prozatímního výboru Klubu chovatelů čivav a naháčů ze dne 23. 11. 2013
Přítomni :
Výbor klubu : Hana Pertlová, Alena Tvrzová, Hana Dlabolová, Jana Vandělíková, Radek Veselý
Revizní komise : Kateřina Minarčíková, Šárka Jebavá
Program :
Rozdělení funkcí členů výboru :

Alena Tvrzová
Ing. Jana Vandělíková
Hana Pertlová
Hana Dlabolová
Ing. Radek Veselý

- prezidentka klubu
- viceprezidentka klubu
- hlavní poradkyně chovu
- hospodář klubu
- jednatel klubu

Na základě rezignace paní Jaroslavy Vintrové, pana Jaromíra Vintra, paní Lenky Svobodové a pana Milana
Zedníka na funkce ve výboru klubu a na základě zápisu z VČS vyplynuly tyto úkoly :
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Zrušit přístup k účtu KCHČaN bývalému hospodáři panu Jaromíru Vintrovi a prezidentce paní
Jaroslavě Vintrové a následné zřízení nového účtu u FIO banky ( zajistí paní Dlabolová, pan Veselý )
Možnost a způsob zřízení nového účtu pro KCHČaN ( zajistí paní Vandělíková )
Kontrola seznamu všech členů KCHČaN a doplnění mailových adres z důvodů lepší a rychlejší
komunikace z členy klubu ( zajistí panVeselý )
Výbor zrušil koordinátory HPCH pro Čechy ( paní Dlabolová ) a pro Moravu ( pan Vintr ). Veškeré
dokumenty ohledně krytí a uchovnění čivav budou zasílány na adresu HPCH paní Pertlové s
okamžitou platností.
Potvrzování chovnosti do PP bude provádět HPCH paní Pertlová, platí ihned.
Pro zajištění fungování klubu zůstávají poradci chovu – Hana Dlabolová, Hana Pertlová, Eva
Grabcová, Ladislava Skoumalová, Pavlína Capková
Výzva webmasterovi panu Zedníkovi k předání k přístupu k webovým stránkám KCHČaN dopisem
s doručenkou ( zajistí pan Veselý )
Dopis s doručenkou paní Vintrové ohledně vrácení všech dokladů, razítek a majetku KCHČaN
pořízených pro činnost klubu ( zajistí pan Veselý )
Dopis s doručenkou paní Svobodové ohledně předání všech dokumentů ohledně bonitací a
uchovnění čivav v KCHČaN paní Pertlové ( zajistí pan Veselý )
Dopis s doručenkou bývalému hospodáři klubu panu Vintrovi, aby se s okamžitou platností zdržel
jakéhokoliv nakládání s financemi KCHČaN a předal doklady ohledně hospodaření KCHČaN ke
kontrole KRK do 30.11. 2013 dle zápisu z provedené kontroly KRK dne 17.11.2013. Dále, pokud
bude vše v pořádku, aby připravil předávací protokol pro předání dokladů ohledně hospodaření
KCHČaN paní Dlabolové.( zajistí pan Veselý )
Z důvodů rezignace byla zrušena redakční rada Zpravodaje KCHČaN ve složení Jaroslava Vintrová,
Jaromír Vintr a Milan Zedník
Informace o změně ve vedení klubu KCHČaN předá na ČMKU paní Tvrzová
Změna sídla KCHČaN, aby v souladu se Stanovami KCHČaN byl zajištěn chod a činnost klubu na
adresu Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 ( zajistí paní Vandělíková )
Bude prověřena možnost uspořádat klubovou výstavu v Brně před konáním Evropské výstavy psů v
říjnu 2014 ( zajistí paní Tvrzová )

Zapsal : Ing. Radek Veselý – jednatel KCHČaN

