ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROZŠÍŘENÉ SCHŮZE VÝBORU KBO z.s. ZE DNE 08.09.2018
na hradě Rychmburk.
Přítomni:
Členové výboru (s hlasovacím právem): Dvořáková Helena, Plecháček Jiří, Ing. Zárybnický
Jan, Nosková Eva;
Člen KRK: Mgr. Anderlová Jana;
Poradci chovu: Bastlová Vlasta, Horáček Miroslav;
Omluveni: Hrdličková Anežka, Mgr. Drahota Miroslav, Hanáček Slavomír;
Zahájení a uvítání přítomných: Helena Dvořáková;
Kontrola plnění usnesení minulé výborové schůze:
K bodu 1: Jmenované osoby byly obeslány ve smyslu rozhodnutí výborové schůze a byly informovány
o opatřeních, které výbor vůči nim přijal. Ani jedna z těchto osob nerespektovala stanovisko výboru,
k rukám předsedkyně byla podána „odvolání“, ovšem forma a obsah těchto zásilek byl mnohem širší,
než pouhé, řádnými doklady podložené odvolání.
Veškerá doručená korespondence i přílohy byly předloženy členům výboru i KRK. Výsledné stanovisko
bude v širším rozsahu a jmenovitě uvedeno níže;
K bodu 2: Splněn.
K bodu 3: Splněn.
K bodu 4: Toto stanovisko bylo zveřejněno. Přesto nebyl žádný z poradců kontaktován a upozorněn
na to, že by schopnost některého ze psů či fen k použití v plemenitbě pominula. Vyřazování tak
nadále probíhá pouze automaticky na základě věku.
K bodu 5: ok
K bodu 6: Splněn
Body 7,8: ok
1. Příprava podkladů pro jednání členské schůze; Plánovaný termín: březen, přesné datum bude
stanoveno po dohodě se SOUS Benešov.
K tomuto tématu se rozproudila živá diskuse, ze které vyplynuly následující návrhy:
a) Nezbytnost úpravy klubových stanov v bodě 2 ods. 1, 2; v bodě 4 ods. 1; eventuálně další.
Přípravou úprav byl pověřen Mgr. Miroslav Drahota. S navrženými úpravami budou členové
klubu seznámeni včas před konáním členské schůze.
b) Než bude úprava schválena, rozhodl se výbor kubu pozastavit přijímání nových členů dle
současného znění stanov. Případné přihlášky, které dojdou v mezidobí, budou archivovány a
členství bude žadatelům přiznáno podle znění, které schválí členská schůze 2019. V případě,
že žadatel o členství, jehož přihláška bude řádně podána a zařazena mezi archivované, bude
chtít uchovnit jedince, vystavit KL či bude požadovat jinou službu, která je pro nečleny
zpoplatněna, nebude od něj poplatek vyžadován a bude na něj v tomto bodě pohlíženo, jako
na člena klubu. Pozastavení vstupuje v platnost dnem rozhodnutí výboru.
c) Matrikáři byla doporučena kontrola členské základny a vyrovnání všech plateb směrem ke
klubu ve vztahu ke kartotéce chovných psů a fen. Další návrh, který padl, řešil, že je v zájmu
členů klubu zveřejňovat v kartotéce na klubových stránkách pouze jedince v majetku členů
klubu. Tato praxe je obvyklá i u jiných chovatelských klubů a je opodstatněná.
d) ZŘ ČMKU – klubové dodatky:
Smlouvy mezi chovateli a pronajímateli feny – vždy ověřené; všechny další důležité smlouvy –
ověřené. Porušování klubových pravidel a ZŘ ČMKU lze považovat za důvod k vyloučení.
e) Návrh na ukončení přijímání dalších plemen do klubu; Výbor navrhuje ukončit přijímání
dalších plemen do KBO s odůvodněním, že každé málopočetné plemeno je pro klub
ekonomicky ztrátové, klubu nepřináší nic, naopak klub musí pro tyto psy vytvářet stejné

podmínky, jako pro plemeno, z jehož chovu má klub příjmy a jehož chovatelé vlastně dotují
chov ostatních plemen.
2. Problematika skupiny členů, kteří zjevně a veřejně odmítají jak respektovat chovatelská
pravidla (ZŘ ČMKU a doplňující pravidla KBO), tak stávající, řádně členskou schůzí zvolené či
řádně výborem jmenované představitele klubu, na veřejně přístupných sítích pomlouvají jak
tyto osoby, tak klub jako takový, dokonce se rozhodli vytvořit nikým neodsouhlasený
„stínový“ výbor klubu. Z rozhodnutí výboru, který se seznámil se všemi písemnostmi, které
tyto osoby zaslaly jeho jednotlivým členům, bylo přijato následující stanovisko:
Výbor KBO uděluje důtku s výstrahou:
Silvii Skalilové - nerespektování rozhodnutí orgánů klubu, nedodání požadovaných dokladů
ani po písemném vyzvání doporučeným dopisem.
Výbor KBO podává návrh na vyloučení:
Květuše Kocúrové - porušení stanov klubu - nerespektování rozhodnutí orgánů klubu;
Dariny Kocúrové – opakované porušování zápisního řádu ČMKU a klubových pravidel;
Jmenované osoby budou o rozhodnutí výboru informovány doporučeným dopisem. Mají
právo na postup podle bodu 8 platných stanov klubu.
3. Různé:
Výbor schválil návrh akcí pro rok 2019.
Výbor schválil příspěvek na startovné na soutěži MS AICEB €100,- (Jidaïe de Passemarais).
Výbor schválil rozšiřování aprobace o plemena auvergneský ohař, italský ohař, italský spinone
pro MVDr. Josefa Noska;
Výbor navrhuje udělit čestné členství:
Kostka Stanislav, Zoniga Pavel, Dvořák Miloslav, Navrátil Pavel, Hanáček Slavomír, Luxová
Věra;
Zapsal: Ing. Zárybnický

USNESENÍ VÝBOROVÉ SCHŮZ KLUBU BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ z.s. ZE DNE 8.9.2018
HRAD RYCHMBURK
Výbor KBO bere na vědomí:
• plnění usnesení výborové schůze ze 17.6.2018
Výbor KBO navrhuje:
• úpravu stávajících klubových stanov
• kontrolu stavu členské základny
• ukončení přijímání dalších plemen do klubu
• vyloučení:
Květuše Kocúrové - porušení stanov klubu - nerespektování rozhodnutí orgánů klubu
Dariny Kocúrové – opakované porušování zápisního řádu ČMKU a klubových pravidel
• Výbor navrhuje udělit čestné členství pro tyto členy:
Kostka Stanislav, Zoniga Pavel, Dvořák Miloslav, Navrátil Pavel, Hanáček Slavomír, Luxová
Věra
Výbor KBO schvaluje:
• pozastavení přijímání nových členů do klubu až do doby projednání úprav klubových stanov
členskou schůzí. Přihlášky budou archivovány, žadatelé budou následně přijati do klubu podle
znění klubových stanov, odsouhlasených čl. schůzí
• že smlouvy mezi chovateli a pronajímateli feny je nezbytné předkládat vždy ověřené; i
všechny další důležité smlouvy ověřené
• udělení důtky s výstrahu Sylvii Skalilové pro nerespektování rozhodnutí orgánů klubu
• Výbor schvaluje návrh akcí pro rok 2019
• příspěvek na startovné na soutěži MS AICEB €100,- (Jidaïe de Passemarais)
• rozšiřování aprobace o plemena auvergneský ohař, italský ohař, italský spinone pro MVDr.
Josefa Noska
V Rychmburku dne 8.9.2018

usnesení bylo přijato 4/4

