ZÁPIS
z členské schůze KCHČaN konané
v Dolních Počernicích 23.03.2014
Schůzi zahájila prezidentka klubu paní Tvrzová ve 13:25 h .
ČS se zúčastnilo 60 členů KCHČaN s hlasovacím mandátem.

Počet hlasů při hlasování
PRO PROTI Zdržel se

1. Volba návrhové komise:
- ČS zvolila návrhovou komisi ve složení: Daněk, Drekserová, Šulcová Diana
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2. Volba mandátové komise:
- ČS zvolila mandátovou komisi ve složení: Kozáková, Capková, Vilišová
60
3. Volba volební komise
- ČS zvolila volební komisi ve složení: Veverková, Kučerová, Brejlová
4. Volba zapisovatele
- ČS zvolila jako zapisovatele p.Daňka
5. Informace prezidentky klubu pí. Tvrzové:
- prezidentka klubu seznámila ČS s informacemi o výstavách, které se budou konat 26.7.2014
v Brně a 6.9.2014 v Odolené Vodě
- přednesla návrh na rozšíření soutěže Top čivava tak, že budou zvlášť hodnoceni psi a feny
v krátkosrstých i dlouhosrstých čivavách a nejlepší zvíře v krátkosrstých i dlouhosrstých
veteránech. Výsledky budou uváděny na klubových www str., poháry za rok 2013 budou předány
na KV 26.7. (Návrh přijat)
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0
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- informovala, že p.Vintr nepředal příslušné podklady pro zaplacení webhostingu a ten byl
z důvodu nezaplacení poplatku zrušen. Z tohoto důvodu byl zajištěn webhosting nový (levnější) a
funkci webmastera vykonává pí. Kozáková.. Prezidentka nechala hlasovat o těchto změnách.
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- prezidentka nechala hlasovat o zrušení zaheslování našich www stránek (Návrh přijat)
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- informovala o nesouladu kárného řádu se zápisním řádem a navrhla, aby při prvním pochybení
chovatele přestupek řešil výbor KCHČaN. (Návrh přijat)
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- poděkovala p.Zedníkovi ze práci webmastera a nechala hlasovat o jeho ukončení činnosti v této
funkci (Návrh přijat)
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- informovala o požadavku banky u níž je veden účet klubu na vymezení působnosti jednotlivých
členů výboru a uvedení tohoto vymezení do stanov klubu. Následně nechala o tomto doplnění
stanov hlasovat. (Návrh přijat)
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- navrhla, aby výbor klubu byl od volby konané 23.3.2014 z úsporných důvodů pětičlenný a
KRK tříčlenná. (Návrh přijat)
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- nechala hlasovat o opětovném odsouhlasení usnesení minulé ČS o vyloučení p. Vintra z KCHČaN
z důvodu nepředání všech podkladů k účetnictví novému výboru zvolenému na minulé ČS
(Návrh přijat)
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6. Informace HPCH pí Pertlové:
- podala inf. o přírůstcích do chovu v roce 2013 a o popisných svodech
- přednesla zprávu o zasedání zástupců plemenných knih
- informovala o změně směrnice na vydávání tetovacích čísel
- informovala o zprávě z ČMKU o doživotním zákazu chovu psů paní Holubové (CHS Ze
zlomeného srdce)
- seznámila ČS s návrhem Etického kodexu. O jeho přijetí nechala hlasovat prezidentka klubu
(Návrh přijat)
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- informovala, že na kontě Fondu ohrožených psů je t.č.2 655,- Kč
7. Informace jednatele klubu Ing. Veselého:
- ke kontrole usnesení min. ČS informoval jednatel klubu o tom, že p. Vintr předložil podklady
účetnictví ke kontrole KRK pozdě a neúplné (chybí vše před rokem 2010) a seznámil ČS o
zjevných nedostatcích v těchto dokladech, které KRK neobjevila. ČS odsouhlasila další postup,
který je uveden v usnesení ČS (Návrh přijat)
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- navrhl, aby z úsporných důvodů byl nahrazen zpravodaj klubu, který doposud vycházel 3x
ročně ročenkou, která bude vycházet 1x ročně. Zprávy budou uváděny na našich www
str. Prezidentka klubu nechala o tomto návrhu hlasovat. (Návrh přijat)
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- informoval o změně sídla KCHČaN. Nová adresa je Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1
Prezidentka klubu nechala o tomto návrhu hlasovat. (Návrh přijat)
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8. Diskuze:
- pí. Holubová informovala o důvodu jejího doživotního zákazu chovu psů
- pí. Zedníková informovala o podání stížnosti na výbor klubu ke KRK za pomluvu na facebooku
- p.Zedník vznesl dotaz, zda byly sjednoceny podmínky chovu s druhým klubem čivav. Na tento
dotaz odpověděla prezidentka klubu, že nikoliv, protože to zástupci druhého klubu odmítli, ale že
nám nehrozí žádné sankce, protože je o tom informována ČMKU.
- k výstavám, obsazování rozhodčích a k místu konání výstav diskutovaly Veverková, Vynikalová,
Kučerová, Tvrzová, Pertlová
9. Volby do výboru KCHČaN
- do tajné volby kandidovalo následujících 10 kandidátů. V závorce je uveden počet obdržených
hlasů. Tvrzová (51), Pertlová (45), Veselý (38), Vandělíková (38), Kozáková (27), Vokálková
(27), Drekslerová (22), Dlabolová (17), Vynikalová (16), Daňková D. (8)
Vzhledem k tomu, že na pátém voleném místě došlo k rovnosti hlasů mezi paní Vokálkovou a
paní Kozákovou, paní Vokálková přenechala místo ve výboru paní Kozákové a stala se první
náhradnicí v případě odstoupení některého člena výboru.
Výbor byl zvolen ve složení: Tvrzová, Pertlová, Veselý, Vandělíková, Kozáková
Celkem bylo odevzdáno 59 hlasovacích lístků, z toho 1 neplatný.
10. Volba do KRK
- do tajné volby kandidovalo následujících 6 kandidátů. V závorce je uveden počet obdržených
hlasů. Veverková (40) Capková (34), Vylišová (30), Mládková (29), Jebavá (22), Dlabola (20).
KRK byla zvolena ve složení: Veverková, Capková, Vilišová
Celkem bylo odevzdáno 59 hlasovacích lístků, z toho 1 neplatný.
11. Usnesení
Zástupce návrhové komise seznámil ČS s usnesením, o kterém nechala prezidentka klubu
Hlasovat. (Usnesení ČS bylo přijato)
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ČS ukončila pí Tvrzová v 16:45

V Dolních Počernicích 23.03.2014

Zapsal: Ing. Otto Daněk
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