
Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 14.4.2013 - motorest Melikana 

Přítomní: 

Dana Volková, Alena Kratochvílová, Jolana Dvořáčková, Eva Morcinek Čapníková, Lenka Folget Klímová 

Hosté: 

Bohumil Volek, Radka Kratochvílová 

Výbor se sešel v počtu 5 členů a je usnášeníschopný. 
 
Program schůze 14. 4. 2013 
A/ úvodní procedury 
A1 - zahájení schůze, úvodní slovo  
A2 – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  
A3 - případné doplnění programu schůze 
A4 - odsouhlasení programu  
B/ program schůze 
B1 - kontrola úkolů dle posledního zápisu ze schůze výboru a ze schůze členské 
B2 - kontrola úkolů z mezidobí  
B3 – seznámení členů výboru o jednání s ČMKU, popř. další samostatná jednání vedená 
jménem  
KCHBC směrem vně klubu (seznámí jednatel, předseda, popřípadě SPK či jiný člen 
výboru pokud taková jednání vedl) 
B4 - seznámení členů výboru o jednání s úřady či bankou (seznámí jednatel, předseda, 
pokladník  
popř. jiný člen výboru pokud taková jednání vedl) 
B5 - seznámení členů výboru s ostatní korespondencí - s členy klubu (seznámí jednatel 
popřípadě jiný člen výboru, pokud takovou korespondenci vedl), s ostatní klubovou 
korespondencí  
 
C - konkrétní úkoly k programu schůze dne 14. 4. 2013 
- Vyúčtování akcí za rok 2012 - pokladník 
 
 
A - úvodní procedury 

A1 – předsedkyně zahájila zasedání výboru KCHBC a přivítala Evu Morcinek Čapníkovou  do výboru 

klubu 

Návrh na funkci místopředsedkyně  

Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1 

A2 – zápis z jednání dne 14. 4. 2013 provede Eva Morcinek Čapníková,  

ověří: Lenka Folget – Klímová 

Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 

A3 - program schůze nebyl doplněn 

A4 - program schůze byl jednohlasně schválen 

 
B/ program schůze 
B1 - kontrola úkolů dle posledního zápisu ze schůze výboru a ze schůze členské 
úkol -  AJ verze webové prezentace KCHBC – D. Ungerová, L.F. Klímová - trvá 
úkol -odevzdání  vyúčtování akcí za rok 2012 - pokladník P. Kozelka - splněno 
úkol - úpravy propozic klubových výstav - splněno 
B2 - kontrola úkolů z mezidobí  
úkol - podrobnosti ke speciální výstavě britských ovčáckých plemen - jednání stále trvá 



úkol - smlouva s webmasterkou - dokončeno - aktualizace webových stránek probíhá vždy ve středu, 
konkrétní požadavky směřovat v kopii na předsedkyni a jednatelku. Po odsouhlasení teprve probíhá 
aktualizace. 
 
Úkoly do dalšího období 
úkol - vytvoření nových propozic „ Kreslíř roku 2013“ - odpovědná Alena Kratochvílová 
úkol - úpravy duplicit na klubovém webu - úkol je dlouhodobý - odpovědná: Alena Kratochvílová 
úkol - vyhodnocování klubových soutěží - Klubový šampion, Klubový junior šampion, Klubový veterán 
šampion a BC roku - zpracovává - Alena Kratochvílová 
úkol  - zveřejnit na webu - Výsledky výstav posílejte na adresu p. Aleny Kratochvílové  
úkol - e-shop - doplnění sortimentu - úkol pro Jolanu Dvořáčkovou  
úkol - doplnit na web anglickou verzi propozic na klubové akce - úkol trvá 
úkol - Ročenka 2012 - v letošním roce nebude hotová do termínu KV KCHBC  
úkol - MR coursing - odpovědná - Jolana Dvořáčková 
úkol - SV - Jihlava - ředitel výstavy - P. Kozelka 
úkol - II. KV - České Budějovice - ředitel výstavy - Dita Ungerová 
úkol - rozhodnutí zveřejňovat všechny nakryté feny, včetně nečlenů KCHBC - u nečlenů nebude 
zveřejněn majitel - zveřejnění zpětně od 1.1.2013 
úkol - vytvoření nového konceptu stránek KCHBC - směrnice co na web - odpovědná va Morcinek 
Čapníková - termín - do 30.6.2013 
úkol - příprava na členskou schůzi - do příštího zasedání výboru je nutné zpracovat návrhy na změny ve 
směrnicích, propozicích, ceníku atd. 
úkol - dopracování , doplnění tabulky na vyhodnocení pracovního šampiona KCHBC - odpovědná 
Jolana Dvořáčková ve spolupráci s E. Morcinek Čapníkovou 
úkol - zajištění  tréninku pasení - 19.10. - 20.10. - Heřmanův Městec - odpovědná Dita Ungerová 
úkol - zajištění zkoušek ZVOP - 26.10. - 28. 10. - Heřmanův Městec - odpovědná Dita Ungerová 
úkol - upřesnit závod, který bude označen jako „Vousatý pohár 2013“ - odpovědná Jolana Dvořáčková 
úkol - zajistit změnu v ceníku KCHBC - web 
 
B3 – seznámení členů výboru o jednání s ČMKU, popř. další samostatná jednání vedená 
jménem KCHBC směrem vně klubu (seznámí jednatel, předseda, popřípadě SPK či jiný člen 
výboru pokud taková jednání vedl) 
- nebylo jednáno 
 
B4 - seznámení členů výboru o jednání s úřady či bankou (seznámí jednatel, předseda, 
pokladník popř. jiný člen výboru pokud taková jednání vedl) 
- nebylo jednáno 
 
B5 - seznámení členů výboru s ostatní korespondencí - s členy klubu (seznámí jednatel 
popřípadě jiný člen výboru, pokud takovou korespondenci vedl), s ostatní klubovou 
korespondencí  
- nebylo jednáno 
 
C- úkoly k řešení - viz výše  B2 - úkoly které trvají 
 
D - předsedkyně Lenka Folget Klímová ukončila schůzi výboru KCHBC 
Příští zasedání výboru KCHBC se bude konat 22.6.2013 - motorest Melikana - 10:00 
 
Melikana dne 14.4.2013 
 
Zápis provedla: Eva Morcinek Čapníková 
Kontrolu provedla: Lenka Folget Klímová 
 
 
 

 


