Členská schůze Klubu bretaňských ohařů 21.3.2015 Benešov u Prahy
Zápis:
Členská schůze Klubu bretaňských ohařů v Benešově 21.3.2015
Přítomni: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Jelínková Markéta.
1. Předsedkyně KBO Helena Dvořáková zahajuje schůzi, vítá členy a hosty.
2. Předsedkyně KBO Helena Dvořáková předává slovo p. Hanáčkovi, který dále řídí
schůzi KBO.
3. Zpráva předsedkyně pí. Dvořákové.
4. Zpráva hl. poradce chovu, BO a PO /2014/ Eva Nosková: narozeni jedinci BO
nestandardního zbarvení nesmí do chovu! Výčet vrhů za rok 2014, zpráva RTG za rok
2014.
5. Zpráva poradce chovu francouzských ohařů /2014/ Miroslav Horáček: Málo
francouzských ohařů na zkouškách z výkonu, výčet chovných jedinců, poděkování
chovatelům a majitelům za propagaci těchto plemen na výstavním poli.
6. Zpráva výcvikáře KBO /2014/ Jiří Plecháček: čím dál více se ohaři KBO zúčastňují
zkoušek z výkonu a zkoušek lovecké upotřebitelnosti.
7. Zpráva KRK /2014/ Svatopluk Soucha: revize KRK neshledala v hospodaření klubu
žádné pochybení, stav pokladny i účtu souhlasí s vykazovanými údaji, peněžní deník je
řádně veden. /příloha/.
8. Volby:
Volby komisí:
• Mandátová komise: Ing.Arch. Černohubová, Rathouská, Hanáček /zvoleno
jednomyslně/
• Volební komise: Dušková, Kocúrová /zvoleno jednomyslně/
• Návrhová komise: Posseltová, Jelínková, Plecháček /zvoleno jednomyslně/
Volby do výboru: /tajná volba/
Kandidátní listina byla předložena členské schůzi k doplnění z pléna. Nikdo nebyl z pléna
navržen ani se nenavrhl sám za svoji osobu.
Mandátová zpráva: v době voleb bylo přítomno 32 členů KBO. Kandidátní listina ve
složení:
Dvořáková Helena
Jelínková Markéta
Nosková Eva
Plecháček Jiří,
Soucha Svatopluk Bc.
Kandidáti byli zvoleni plným počtem 32 hlasů.
Volby do revizní komise: /tajná volba/
Kandidátní listina byla předložena členské schůzi k doplnění z pléna. Nikdo nebyl z pléna
navržen ani se nenavrhl sám za svoji osobu.
Kandidátní listina ve složení:
Hanáček Slavomír – 32 hlasů
Anderlová Jana Mgr. – 31 hlasů
Starý Jiří Bc. – 32 hlasů
Kandidáti byli zvoleni.
9. Diskuse:

• Mgr. Drahota, předseda KSE: Zpráva o vzniku a činnosti Klubu Svatého

Eustacha, odkaz na web stránky KSE, obsahující podrobné informace o činnosti
klubu a další zajímavé informace.
• Helena Dvořáková: navrhuje změnu vydávání dvou čísel klubového zpravodaje
na ročenku. Důvody – finanční úspora za stále se zvyšující poštovné, dostatečná
informovanost členské základny během roku prostřednictvím klubového webu,
pokud je vydáván jen jeden výtisk ročně, nejedná se z pohledu státní legislativy o
periodikum a není nutno si vyžádat povolení MK, což v případě dvou čísel je
nezbytné.
• Registrace stanov KBO: v loňském roce schválené znění bylo nezbytné ve dvou
bodech upravit, z důvodu změny legislativních předpisů. Změna byla
odhlasována. Stanovy budou zaregistrovány do konce roku 2015.
• Poděkování a předání drobných pozorností funkcionářům minulého výboru a
pořadatelům kynologických akcí KBO.
10. Schválení usnesení členské schůze.

Zapsala: Jelínková Markéta

Členská schůze Klubu bretaňských ohařů 21.3.2015 Benešov u Prahy
Usnesení:
1. Členská schůze schvaluje přednesené zprávy o činnosti
2. Členská schůze schvaluje zprávu KRK
3. Členská schůze schvaluje volbu mandátové, návrhové a volební
komise
4. Členská schůze schvaluje volbu do výboru KBO a KRK KBO
5. Členská schůze schvaluje změnu vydávání KZ na ročenku
6. Členská schůze schvaluje úpravu stanov v souladu s legislativními
změnami
7. Členská schůze pověřuje nově zvolený výbor k registraci
schváleného znění stanov do konce roku 2015

Revize finančního hospodaření Klubu bretaňských
ohařů za rok 2014
Ve dnech 10.3.‐ 11.3.2015 byla provedena revize finančního hospodaření
Klubu bretaňských ohařů. Předmětem revize byla pokladna a bankovní účet u
České spořitelny a.s.
Revizí byly zkontrolovány předložené doklady jak pokladní tak doklady
bankovního účtu, dále pak bankovní výpisy z běžného účtu.
Skutečnosti zjištěné revizní komisí:
1.účetní i skutečný stav souhlasí
2.revizní komise neshledala žádné rozdíly mezi účetním a skutečným stavem
3.revizní komise konstatuje, že finanční hospodaření je vedeno bez chyb.
Rozpis finančního hospodaření KBO zjištěný revizní komisí
Pokladna
Bankovní účet
Celkem
Stav k 1.1.2014

12.263,10

32.328,49

44.591,59 Kč

Příjem

128.370,80

82.515,67

210.886,47 Kč

Vydání

140.170,10

57.940,09

198.110,19 Kč

463,80

56.904,07

57.367,87 Kč

Stav k 31.12.2014

Zápis provedl dne 11.3.2015

‐ Svatopluk Soucha

Revizní komise KBO :
Slavomír Hanáček

……………………………………………………………

Bc. Jiří Starý

…………………………………………………………..

Bc. Svatopluk Soucha

…………………………………………………………..

Výborová schůze Klubu bretaňských ohařů 21.3.2015 Benešov u Prahy
Zápis:
Po ukončení členské schůze proběhla první společná schůze nově zvoleného výboru
klubu a KRK.
Nový výbor KBO bude pracovat ve složení:
Předseda: Dvořáková Helena
Jednatel: Jelínková Markéta
Hlavní poradce chovu: Nosková Eva
Ekonom – matrikář: Soucha Svatopluk Bc.
Výcvikář. Plecháček Jiří
KRK bude pracovat ve složení:
Slavomír Hanáček – předseda
Bc. Starý Jiří – člen
Andrlová Jana Mgr. – člen
Noví funkcionáři převzali agendu jejich funkce.
Schůzi ukončila předsedkyně.

