ZÁPIS
z výborové schůze prozatímního výboru KCHČaN ze dne 01. 02. 2014 v Dolních Počernicích
Přítomni :
Výbor klubu : Alena Tvrzová, Jana Vandělíková, Hana Pertlová, Hana Dlabolová, Radek Veselý
Kontrola usnesení z Členské schůze ze dne 23.11.2013 – odstavec E) Členská schůze uložila :
Bod 1) Bod 1 nebyl splněn v termínu. Pan Vintr předložil KRK chybějící doklady v účetnictví KCHČaN,
peněžní deník, výkaz příjmů a výdajů, výkaz majetků a závaků, daňové přiznání a příslušné faktury a další
platební doklady za roky 2010, 2011 a 2012 až dne 14. 12. 2013. K diskuzi zůstává, proč byly peněžní
deníky za tyto roky tištěny dne 28. 11. 2013 a proč pan Vintr půjčil KCHČaN dne 2. 2. 2011 částku 14.000,Kč, když v pokladně klubu bylo v té době 26.849,- Kč a na účtu klubu 145.107,35 Kč.
Bod 2) Bod 2 nebyl splněn. Paní Dlabolová nevěděla, že účetnictví již bylo zkontrolováno KRK. Pan Vintr
předal účetní doklady KCHČaN paní Dlabolové dne 19. 1. 2014, a to pouze rok 2012 a měsíc leden až
listopad 2013. Starší účetní doklady předány nebyly ( rok 2011, 2010, 2009 atd ) a dle zápisu o předání
účetnictví ze dne 19. 1. 2014 pan Vintr uvádí, že tyto starší ročníky účetnictví jsou uloženy v archivu účetní
firmy ing. Jakubce. Jednatel klubu ing. Veselý kontaktoval firmu ing. Jakubce a požádal o vydání starších
ročníků účetnictví KCHČaN. Toto bylo zpočátku odmítnuto, až po osobním jednání, kdy ing. Veselý
předložil Zápis a Usnesení z členské schůze ze dne 23. 11. 2013 a Stanovy klubu a kdy prokázal , že může
jednat za KCHČaN, mu byly vydány pouze ročníky 2010 a 2011. Starší ročníky vydány nebyly s tím, že jsou
v archivu a že budou vydány do konce února. Výbor se usnesl, že jednatel klubu ing. Veselý bude opět
kontaktovat účetní firmu ing. Jakubce v druhém týdnu února a bude požadovat přesný termín předání všech
účetních dokladů, které patří KCHČaN, nejlépe ihned.
Bod 3) Bod 3 nebyl splněn. Dne 15. 1. 2014 paní Svobodová oznámila, že má agendu HPCH připravenou k
předání a dne 1. 2. 2014 byly předány doklady dle předaného soupisu.
Dle sdělení paní Svobodové chybí veškeré doklady od koordinátorů HPCH paní Dlabolové a pana Vintra.
Ostatní svodové karty zůstaly u paní Dlabolové, která zajišťovala svody a budou předány HPCH paní
Pertlové nejpozději do členské schůze v březnu 2014. Výbor uložil HPCH paní Pertlové, aby zaslala
doporučený dopis panu Vintrovi s požadavkem na vydání agendy koordinátora HPCH.
Bod 4) Bod 4 byl splněn. Agenda prezidentky klubu byla předána dle soupisky o předání dne 28. 11. 2013
jednateli ing. Veselému. Nebyly předány smlouvy na webhosting pro KCHČaN, ani na vedení účetnictví
firmou ing. Jakubce.
Bod 5) Bod 5 byl splněn. Agenda webmastera byla předána doporučeným dopisem dne 16. 12. 2013 paní
Tvrzové.
Dále bylo projednáno:
− Založení nového účtu
V současné době jsou již připraveny všechny doklady pro zřízení nového účtu. Protože stávající účet u České
spořitelny byl zajištěn proti zneužití a nadále funguje, bude nový účet zřízen po volbách v březnu 2013.
− Dohoda o vytvoření a následné aktualizaci webových stránek KCHČaN
Dle bodu 11. této smlouvy o ukončení dohody může rozhodnout pouze členská schůze. Bude projednáno na
členské schůzi v březnu 2014.
− Dohoda o zhotovení loga KCHČaN mezi KCHČaN a panem ing. Lukášem Vintrem
Z důvodu změny image KCHČaN nebude klub toto logo nadále používat a na členské schůzi bude vyhlášen
konkurz na nové logo klubu
− Reakce na dopis ze dne 27. 5. 2013 z ČMKU ohledně vyjádření, zda má paní Zedníková povolení
KCHČaN ke zveřejňování informací z programu Dogoffice na svém webu www.rosinala.cz
Prozatímní výbor takové povolení od KCHČaN nenašel, situaci prověří na ČMKU paní Tvrzová
− Ministerstvo vnitra ČR dne 17. 1. 2014 vzalo na vědomí změnu stanov KCHČaN ze dne 29.11.2013
− Internetové stránky KCHČaN

Vzhledem k tomu, že prozatímnímu výboru nebyla předána smlouva ohledně webhostingu u firmy
SuperNetwork s. r. o., byla uzavřena nová smlouva na webhosting s firmou Webnode. Nyní je poplatek
poloviční než u firmy SuperNetwork s. r. o.
Současně náš webmaster paní Kozáková vytvořila nové internetové stránky, které jsou na nové adrese našeho
klubu www.civavy-nahaci.cz Všechny členy našeho klubu zveme na prohlídku našich nových stránek.
Členové KCHČaN budou informováni o nových stránkách současně s pozvánkou na volební schůzi v březnu
2014
− Prozatímní výbor jednomyslně schválil nákup inkoustové multifunkční kopírky pro potřeby
KCHČaN
− Soutěž TOP čivava 2013
Soutěž TOP čivava 2013 bude na žádost členů klubu upravena, rozdělí se na psy a feny, vyhlášen bude
nejlepší krátkosrstý pes a krátkosrstá fena, dlouhosrstý pes a dlouhosrstá fena. Vždy první 3 v kategorii
dostanou pohár a bude vyhlášen celkový vítěz s největším počtem bodů . Také bude vyhlášena nejlepší
krátkosrstý a dlouhosrstý veterán. Poháry pro soutěž TOP čivava 2013 nebude hradit KCHČaN, poháry
věnuje sponzor.
− Volební členská schůze KCHČaN
Oznamujeme, že volební členská schůze bude dne 23. 3. 2014 ve 13 hodin v hotelu SVORNOST,
Zámecká 284, Praha - Dolní Počernice

Zapsal : Ing. Radek Veselý – jednatel KCHČaN

