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Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 

10.10.2015 

Místo zasedání: Restaurace Na zahrádce, ul. U výstaviště 496/3, České Budějovice 

Průběh zasedání: 

Zasedání členské schůze zahájila v 17:00 hod. paní Iveta Kantová 

Součet podepsaných v prezenční listině je 43 členů KCHBC s hlasovacím právem. Členská schůze je 

usnášeníschopná. 

Byl přednesen program schůze v tomto znění: 

1. Zahájená schůze 

2. Volba komisí  - mandátové a volební komise  

3. Finanční zpráva KCHBC za rok 2014 

4. Zpráva z chovu za rok 2014 

5. Zpráva o činnosti a plán činnosti KCHBC 

6. Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise KCHBC 

7. Přechod z občanského sdružení na zapsaný spolek 

8. Schválení stanov klubu 

9. Seznámení s novým standardem 

10. Schválení chovatelského a zápisního řádu 

11. Schválení bodového hodnocení za titul BOS 

12. Různé 

13. Diskuse  

14. Doplňující volby 

15. Schválení usnesení členské schůze 

16. Závěr 

• Bod 2: Volba komisí: 

Mandátová komise: Alexandra Janáčková, Lenka Folget Klímová, Gabriela Cimrmanová 

Hlasování o mandátové komisi: Pro: 43, proti: 0, zdržel se: 0 

Složení komise: Předseda: Lenka Folget Klímová, členové Alexandra Janáčková, Gabriela Cimrmanová 

Volební komise: Martina Ottová, Kristýna Matějková, Dalibor Popželev 

Hlasování o volební komisi: Pro: 43, proti: 0, zdržel se: 0 

Složení komise: Předseda:  Dalibor Popželev, členové Martina Ottová, Kristýna Matějková 

• Členka mandátové komise paní Alexandra Janáčková upozorňuje, že je nutné schválit 

program schůze. Hlasování o programu schůze: Pro: 13, proti: 30, zdržel se: 0 

Mandátová komise seznamuje členskou schůzi s návrhem nového programu v tom to znění: 
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1. Zahájení schůze 

2. Volba komisí – mandátové a volební komise 

3. Schválení programu 

4. Finanční zpráva KCHBC za rok 2014 

5. Zpráva o chovu za rok 2014 

6. Zpráva o činnosti a plán činnosti KCHBC 

7. Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise KCHBC 

8. Schválení změny názvu spolku podle § 3042 

9. Změna organizačního řádu 

10. Schválení nového znění stanov 

11. Odvolání výboru a odvolání KRK 

12. Volby nového výboru a KRK 

13. Různé 

14. Schválení usnesení členské schůze 

15. Závěr 

Hlasování o nově navrženém programu schůze: Pro: 42, proti: 0, zdržel se: 1 

• Bod 4: Paní Eva Pávková přednesla členské schůzi finanční zprávu za rok 2014 

• Bod 5: Paní Zuzana Outratová přednesla zprávu o chovu za rok 2014 

• Bod 6: Paní Iveta Kantová přednesla zprávu o činnosti klubu za rok 2014 a 2015 

• Bod 6: Paní Eva Morcinek Čapníková přednesla zprávu o činnosti Kontrolní a revizní komise za 

rok 2014 

Hlasování o přednesených zprávách: 

Finanční zpráva: Pro: 43, proti: 0, zdržel se: 0 

Zpráva o chovu:  Pro: 42, proti: 1, zdržel se: 0 

Zpráva o činnosti: Pro: 43, proti: 0, zdržel se: 0 

Zpráva o KRK : Pro: 41, proti: 1, zdržel se: 1 

Odstupující výbor odmítá dále vést členskou schůzi. 

Návrh o změně vedení schůze – nově ji povede předsedkyně mandátové komise paní Lenka Folget 

Klímová. Určuje ověřovatele zápisu z jednání členské schůze, kterými jsou Lenka Pohančaníková, 

Bohumil Volek 

Hlasování: pro 41, proti 0, zdržel se : 2 

V 17:35 hod. odcházejí 4 členové z jednání členské schůze KCHBC, zůstává 39 členů s hlasovacím 

právem 

Ve vedení schůze pokračuje paní Lenka Folget Klímová 

• Bod 8: Změna názvu spolku : Nový název spolku: Klub chovatelů Bearded collií, z.s. 

Hlasování: o změně názvu:  pro: 39, proti: 0, zdržel se : 0 
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• Bod 9: Změna organizačního řádu – členové jsou seznámeni s návrhy na změnu 

organizačního řádu, a je vyhlášena přestávka k prostudování navrhovaných změn. 

17:50 - Z jednán í schůze odchází zapisovatelka paní Eva Pávková. Nový počet členů s hlasovacím 

právem je 38 členů. 

Vedoucí schůze navrhuje změnu zapisovatele – zapisovatel bude paní Antonie Popželevová 

17:55 – hlasování o změně zapisovatele: 

Pro: 37, proti: 1, zdržel se : 0 

Hlasování o změně organizačního řádu: 

Pro: 27, proti: 1, zdržel se: 9 – nový organizační řád byl schválen. 

• Bod 10: Seznámení členů s novým zněním stanov 

Musí být rovněž provedena změna sídla spolku. Nadále nemůžeme mít sídlo na adrese ČMKU, 

protože to nepovolí majitel nemovitosti. 

Nová adresa spolku bude na adrese manželů Volkových – Jelmo  28, 373 71 Libnič – Rudolfov 

Manželé Volkovi souhlasí s umístěním sídla spolku na své adrese. 

Alexandra Janáčková vysvětluje jednotlivé změněné body navrhovaných stanov 

Hlasování o nových stanovách: pro: 29, proti:1, zdržel se: 9 

• Bod 11: Odvolání výboru a KRK 

Paní Iveta Kantová oznámila odstoupení výboru, takže jeho odvolání není již předmětem jednání. 

Odvolání Kontrolní a revizní komise –hlasování: pro: 29, proti: 1, zdržel se : 1, KRK byla odvolána 

18:15 odchází další členové ze chůze – zůstává 29 členů s hlasovacím právem 

Pan Bohumil Volek navrhuje do nového výboru tyto členy: 

Pavlína Dohnalová 

Lenka Folget Klímová 

Alexandra Janáčková 

Petra Kratochvílová 

Antonie Popželevová 

Zuzana Rotová 

Dana Volková 
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Do Kontrolní a revizní komise navrhuje tyto členy: 

Alena Kolářová 

Lucie Náplavová 

Dagmar Netolická 

Navrhovaní členové souhlasí se svou kandidaturou do voleb pro nový výbor a kontrolní a revizní 

komisi – probíhá představení kandidátů 

• Bod 12: Volby nového výboru a KRK: 

Podle zprávy volební komise obdrželi všichni navrhovaní členové 29 platných hlasů a byli zvoleni do 

výboru klubu a do kontrolní a revizní komise 

• Bod 13: Různé 

Paní Dana Volková navrhuje zrušení katalogové stránky z důvodu, že nejsou dlouhodobě 

zpracovávány. Paní Folget Klímová upozorňuje, že by byla nutná změna chovatelského řádu. Proto 

navrhuje pro příští členskou schůzi připravit návrh na změnu tohoto bodu chovatelského řádu. Nový 

výbor dostane ke zvážení změny katalogových stránek.  

Hlasování:  pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0 

Dana Volková upozorňuje na paradoxní požadavek ke schvalování výsledků výstav pro zveřejnění na 

webových stránkách KCHBC, z.s.  

Za výsledky z výstavy odpovídá ten, kdo je webmasterovi posílá. Nadále se bude pracovat na 

jednotné formě příspěvků na WEB. 

Pracovní soutěže – paní Pavlína Dohnalová vysvětluje tabulku se změnami bodování pracovních 

soutěží.  

Z jednání se na chvíli vzdálili 2 členové – zůstává 27 členů s hlasovacím právem 

Na webových stránkách byla vyvěšena tabulka s návrhy bodování pracovních soutěží manželů 

Kantových, ale z jednání schůze odešli, proto nebude o jejich návrhu hlasováno, z důvodu, že tento 

návrh nemohli členům vysvětlit. 

Proto je navrženo hlasování – o této tabulce se nebude jednat. 

Hlasování : Pro: 26, proti: 0, zdržel se: 1  

Hlasování o tabulce bodového hodnocení pracovních soutěží Pavlíny Dohnalové: 

Hlasování: pro: 24, proti: 0, zdržel se: 3 – tabulka byla schválena 

Paní Monika Christophová – dává návrh členské schůzi pro zařazení na klubových výstavách novou 

soutěž – pro mentálně a tělesně  postižené handlery, s účinností od 1.1.2016. 



5 
 

Hlasování: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 1 

Na jednání se vrátili 2 členové, opět je přítomno 29 členů s hlasovacím právem. 

Lucie Náplavová – navrhuje doplnění bodovací tabulky o titul BOS. Jelikož však není připraveno řádně 

zdůvodněné bohové hodnocení  titulu BOS, žádá výbor, aby návrh nové tabulky připravil pro 

schválení na příští členské schůzi, a tato tabulka by byla platná po svém schválení od 1.1.2016. 

Hlasování: pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0  

Z jednání se vzdálili 2 členové, je přítomno 27 členů s hlasovacím právem 

• Bod 14: Přijatá usnesení: 

Usnesení  1/2015 ČS – bod 4 - finanční zpráva -  

Usnesení 2/2015/ČS – bod 5 - zpráva o chovu 

Usnesení 3/2015/ ČS – bod 6 – zpráva o činnosti KCHBC za rok 2014 

Usnesení 4/2015/ČS – bod 7 – zpráva o činnosti KRK 

Usnesení 5/2015/ČS – bod 8 – schválení změny názvu spolku -  Klub chovatelů Bearded collií, z.s. 

Usnesení 6/2015/ČS – bod 9 – změna organizačního řádu, příloha č. 1  

Usnesení 7/2015/ČS – bod 10 – schválení stanov, příloha č. 2 

Usnesení 8/2015/ČS – bod 11 – odvolání KRK :   

Eva Morcinek Čapníková 

 Lenka Folget Klímová 

 Veronika Winklerová 

Usnesení 9/2015/ČS – bod 12 – volby nového výboru a KRK KCHBC, z.s. : 

Volba výboru:  

Pavlína Dohnalová – 29 hlasů 

Lenka Folget Klímová – 29 hlasů 

Alexandra Janáčková – 29 hlasů 

Petra Kratochvílová – 29 hlasů 

Antonie Popželevová – 29 hlasů 

Zuzana Rotová – 29 hlasů 

Dana Volková – 29 hlasů 
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Volba KRK : 

Alena Kolářová – 29 hlasů 

Lucie Náplavová – 29 hlasů 

Dagmar Netolická – 29 hlasů 

Usnesení  10/2015/ČS – bodování pracovních soutěží – příloha č. 3 

Usnesení   11/2015/ČS – schválení usnesení 

Hlasování pro přijetí usnesení: 

Pro: 27, proti 0, zdržel se 0 

Předsedkyně mandátové komise a vedoucí schůze paní Lenka Folget Klímová poděkovala 

odstupujícímu výboru za odvedenou práci, všem zúčastněným na členské schůzi za vynaložený čas a 

energii. 

V 19:30 byla schůze ukončena 

Datum:       

……………………………………………………… 

Antonie Popželevová – zapisovatel 

Datum: 

………………………………………………………… 

Lenka Pohančaníková – ověřovatel 

Datum: 

…………………………………………………………… 

Bohumil Volek – ověřovatel 

Datum: 

……………………………………………………………… 

Lenka Folget Klímová – předseda mandátové komise, 

 vedoucí schůze 

 


