Zápis z náhradní členské schůze MSBMK konané dne 20.1.2018
v Ostravě-Krásném poli v „Domě zahrádkářů

Náhradní členská schůze se konala v Ostravě-Krásném poli v Domě
zahrádkářů, v sobotu 20.1.2018 v 11,30 hod. za účasti 18 členů (dle pres.listiny)
.
1., 2. Zahájení a zpráva o činnosti klubu
- Schůzi zahájila ekonomka klubu paní Radana Slezáková a přivítala všechny
přítomné členy. Konstatovala, že přítomno je 18 členů klubu . Náhradní
schůze je usnášeníschopná. Omluvila dva členy výboru pana Milana Štourače
a pana Jiřího Matušku , kteří se nemohli schůze zúčastnit. Dále informovala
členy, že výbor dne 20.1.2018 ráno obdržel e-mailem rezignaci pana Oty
Konečného na funkci presidenta klubu.Výbor rezignaci bere na vědomí a
přijímá ji.
Seznámila přítomné s programem schůze:
1.Zahájení
2.Zpráva o činnosti klubu za uplynulý rok
3.Zpráva o činnosti chovatelského kolegia
4.Zpráva ekonoma klubu
5.Novelizace klubových norem
6.Diskuse-různé
- Dále přednesla zprávu o činnosti klubu v roce 2017. V tomto roce jsme
pořádali Speciální výstavu v Hlučíně u Ostravy a Klubovou výstavu se
zadáváním titulu Klubový vítěz, která byla pořádána v areálu hotelu Atlantis
v Brně. Poděkovala organizátorům obou akcí, kteří pomohli zajistit
bezproblémový průběh. Dále poděkovala všem, kteří zajistili sponzorské dary
na obě výstavy.
Bonitace se uskutečnily tři, První byla v lednu v Sadské, druhá v květnu
v Hlučíně a třetí se jako již tradičně konala při Klubové výstavě v září v BrněRozdrojovicích.
3. Zpráva o činnosti chovatelského kolegia.
Za rok 2017 bylo vystaveno celkem 184 krycích listů
Čechy – 107 KL
Jižní Morava – 35 KL
Severní Morava – 42 KL

Počty narozených štěňat v roce 2017
anglický buldok – 6 vrhů / 28 štěňat
franc. buldoček – 62 vrhů / 266 štěňat
mops
– 33 vrhů / 165 štěňat
Na počtu štěňat je vidět, že je velký nárůst vrhů u mopsů a francouzských
buldočků. U mopsů opět po delší době stoupá zájem o plemeno mops.
Uznávání bonitací mezi kluby
Roky máme s kluby, které zastřešují naše tři plemena dohody o uznávání si
vzájemných bonitací. Vzhledem k tomu, že Mops klub a KFB požadují k
bonitaci některá zdravotní vyšetření, rozhodli jsme se následovně:
Chovatelé, kteří budou chtít zbonitovat svého psa se budou řídit
Bonitačním řádem, který si stanovil klub, kde budou bonitovat.
V loňském roce jsem se zúčastnila schůzky na ČMKU, kde se za účasti členky
dozorčí rady CMKU probíralo téma chovných podmínek pro plemena, která
zastřešuje více klubů. Máme společné – povinné výstavy, bonitaci, věk pro
bonitaci. Další zpřísnění je plně v kompetenci jednotlivých klubů a záleží na
členské základně, zda je příjme.
Pešátová Helena
4. Zpráva o hospodaření klubu
Ekonomka paní Slezáková seznámila přítomné s hospodařením za rok 2017
viz.vložená tabulka:
příjmy
Členské
příspěvky
Zápis štěňat
Krycí list
Výstava
Chovatelská
přehlídka

Rok 2017
Rozpočet( Kč) Skutečnost(Kč)

50 000

61100

15 000
25 000
55 000
40 000

21450
38400
63780
42600

Odvody
plem.knihy
ČMKU

20 000

25200

ostatní
Příspěvek
ČMKU

5 000
0

10000
4790

úrok
celkem

0
210 000

246
267536

Rozpočet(Kč)
Skutečnost (Kč)
Výdaje
výstavy
80 000
170980
Chovatelská
15 000
14576
přehlídka
ČMKU
2 000
0
Správa www
2 000
1452
stránek
Výdaj na činnost 6 000
4770
por.chovu
Výdaj na činnost 30 000
10776
klubu
Ostatní
25 000
0
celkem
160 000
202554
Rok 2017:
Poč.stav k 1.1.2017
účet 466 898,- Kč pokladna 15.685,- Kč
Kon.stav k 31.12.2017 účet 511 821,- Kč pokladna 35.744,- kč

5. Novelizace klubových norem
Tento bod byl vypuštěn, klubové normy se zatím novelizovat nebudou.
8. D i s k u s e
- do diskuse se přihlásila paní Slezáková a seznámila čl.schůzi s návrhem
rozpočtu na rok 2018-viz přiložená tabulka
Rozpočet na rok 2018
příjmy

Rozpočet( Kč Výdaje
)
Členské příspěvky
55 000
výstavy
Zápis štěňat
18 000
Chovatelská
přehlídka
Krycí list
30 000
ČMKU
Výstava
92 000
Správa www
stránek
Chovatelská přehlídka
40 000
Výdaj na
činnost
por.chovu
Odvody plem.knihy ČMKU 20 000
Výdaj na

Rozpočet(Kč)
150 000
15 000
2 000
2 000
6 000
30 000

ostatní
celkem

5 000
260 000

činnost klubu
Ostatní
25 000
celkem
230 000

Návrh rozpočtu na rok 2018 byl schválen : pro přijetí 18 hlasů,proti 0,zdržel se 0
-paní Slezáková sdělila, že v evidenci hmotného majetku jsou dvě čtečky jedna
z roku 2006 a druhá z roku 2014,obě tyto čtečky jsou vadné , proto žádá
členskou schůzi o schválení, aby tyto čtečky mohli být vyřazeny.Budou
zakoupeny 2 nové čtečky(náhrada za vyřazené)
Členská schůze schválila vyřazení čteček z evidence :pro vyřazení 18 hlasů,
proti 0,zdržel se 0
-paní Slezáková informovala členskou schůzi,že od doby kdy převzala funkci
ekonoma, archivuje doma účetní doklady od roku 2001, žádá proto členskou
schůzi o souhlas se skartací účetních dokladů od roku 2001 do roku 2007.
V archívu zůstanou účetní doklady za posledních 10 let tj. účetnictví od roku
2008-2017.
Členská schůze schválila skartaci dokladů od r.2001-2007: pro 18 hlasů, proti
0,zdržel se 0
-na začátku schůze informovala paní Slezáková přítomné o rezignaci pana
Konečného na funkci presidenta klubu .Paní Slezáková sdělila, že na doplnění
výboru přítomní členové výboru navrhují kooptovat do výboru paní Marcelu
Mostýnovou. Paní Mostýnová se čl.schůzi krátce představila a poté se hlasovalo
o jejím přijetí do výboru klubu.
Přijetí paní Mostýnové bylo čl.schůzí schváleno: pro přijetí 17 hlasů, proti 0,
zdržel se 1
- Další příspěvky nebyly – paní Slezáková poděkovala přítomným za účast a
diskusi ukončila .
U S N E S E N Í náhradní čl.schůze
Členská schůze bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti klubu
- Zprávu o činnosti chovatelského kolegia
- Zprávu o hospodaření
Členská schůze schvaluje:
 Návrh rozpočtu na rok 2018

 skartaci účetních dokladů od r.2001 do roku 2007
 vyřazení dvou čteček mikročipů z evidence hmotného majetku

- zvolení paní Marcely Mostýnové do výboru klubu

V Ostravě-Krásném poli

20.1.2018

Zapsala: Radana Slezáková,Pešátová Helena

