Zápis z náhradní členské schůze MSBMK konané dne 27.11.2016 v BrněRozdrojovicích-hotel Atlantis

Náhradní členká schůze se konala v Brně-Rozdrojovicích v hotelu Atlantis,
v neděli 27.11.2016 v 10,00 hod. za účasti 18 členů (dle pres.listiny) a dalších
20 členů bylo v zastoupení plnou mocí ,takže celkem 38 členů .
1., 2. Zahájení a zpráva o činnosti klubu
- Schůzi zahájil president klubu pan Otakar Konečný všechny přítomné přivítal.
Konstatoval, že přítomno je 18 členů a dalších 20 členů zplnomocnilo jiného
člena klubu, aby je zastupoval. Náhradní schůze je usnášeníschopná.
Seznámil přítomné s programem schůze:
1.Zahájení
2.Zpráva o činnosti klubu za uplynulý rok
3.Zpráva o činnosti chovatelského kolegia
4.Zpráva o hospodaření klubu
5.Novelizace a schválení stanov dle nového OZ
6.Schválení návrhu kárného řádu
7.Předání pohárů pro Klubové šampiony(2014,2015
A TOP psi (2015)
8.Diskuze-různé
- Dále přednesl zprávu o činnosti klubu v roce 2016. V tomto roce jsme pořádali
dvě Klubové výstavy. Jedna byla pořádána v Čechách, v Ratenicích, byla bez
zadávání titulu Klubový vítěz a druhá výstava se zadáváním titulu Klubový
vítěz byla pořádána na novém místě, v areálu hotelu Atlantis.Poděkoval
organizátorům obou akcí panu Milanu Štouračovi, Petře Bartošíkové a dalším,
kteří pomohli zajistil bezproblémový průběh akcí. Dále poděkoval všem, kteří
zajistili sponzorské dary na obě výstavy.
Bonitace se uskutečnily tři. První byla v lednu v Ostravě, druhá v květnu
v Ratenicích a třetí se jako již tradičně konala při Klubové výstavě v září,
v Brně-Rozdrojovicích.
3. Zpráva o činnosti chovatelského kolegia.
Rok 2016 byl trochu hektický. Výbor začal pracovat v novém složení a
regionálními poradci chovu se stali Jiří Matuška a Petra Bartošíková. Přes
počáteční vášně se nakonec situace postupně uklidnila a výbor se mohl věnovat
své práci.

V květnu při bonitaci v Sadské se sešli zástupci našeho klubu se zástupci KFB.
Probírali jsme možnosti spolupráce mezi oběma kluby. Mezi témata diskuze
patřilo sjednocení barevných rázů u francouzských buldočků, úprava
bonitačních karet, návrhy na zavedení povinných zdravotních testů apod.
V mnoha věcech jsme se shodli, ale na některé máme jiný názor, např. na
zrušení kontrol vrhů poradcem chovu v MSBMK a jejich nahrazení kontrolou
veterinářem. Domnívám se, že kontrola veterinářem je kompetetnější než
poradcem chovu. Návrhy budou předneseny na členské schůzi.
Hodně se dnes mluví o zdravotních testech. Samozřejmě, že si všichni přejeme,
aby naši psi byli zdraví. Ale i když budeme mít vyšetření na všechno možné, tak
nám to nezaručí, že budeme mít zdravá štěňata. Myslím si, že francouzský
buldoček nebo mops je plemeno jako každé jiné. Má díky své anatomii určitá
omezení, ale s tím musí každý majitel či chovatel počítat.
Ale nemyslím si, že by byli nějak zvlášť na tom zdravotně špatně. Problémy se
mohou vyskytnou, pes je živý tvor.
Samozřejmě, že je velice chvályhodné, pokud si chovatel nechá psa vyšetřit. Už
pro jeho dobrý pocit, že ví, jak na tom jeho pes zdravotně je.
Po dohodě s KFB chci navrhnout našim členům vyšetření patel jako povinné
pro absolvování bonitace.
V posledních létech jsou naše plemena velice populární. Pořizují si je hodně
mladí lidé, kteří si pořídí FB či mopse jako svého vůbec prvního psa. Nemají s
těmito plemeny žádné zkušenosti. Často jsou pak zklamáni, že pes nesplňuje
jejich představy. Přetěžují štěňata a dospívající psy „nevhodným zacházením“.
Kupní smlouva na štěně. Byla jsem tázaná, jaká je záruční doba. Pes již sice
není věc, ale záruka podle o.z. je 2 roky. Proto všem chovatelům radím, aby si
nechali zpracovat smlouvu, aby z ní bylo jasné, za co odpovídá chovatel a za co
nový majitel štěněte. Požádala jsem právníka, aby nám zpracoval návrh smlouvy
na prodej štěněte.
Po dohodě s plemennou knihou ČMKU bude možné dopsat do PP, že štěně není
vhodné do chovu. Chovatel předá poradci chovu iniciály štěněte spolu s
podklady pro vystavení PP pro štěňata. Příslušná pracovnice plemenné knihy
toto zapíše do PP. Chovatel si sám do PP nesmí nic zapisovat!!!
K 1.1.2017 se výbor MSBMK rozhodl zrušit soutěž TOP PES – TOP FENA.

Přehled vrhů k 27.11.2016:
anglický buldok – 6 vrhů, 30 štěňat
francouzský buldoček – 46 vrhů, 227 štěňat
mops – 6 vrhů, 20 štěňat
Bonitace 2016
V letošním roce se konaly 3 bonitace. Bylo zbonitováno 58 psů. 1 pes a 2 feny
bonitací neprošli. Důvod – problémy s dýcháním, chybějící ocas a špatná
kolena.
Zapsala: Pešátová Helena
4. Zpráva o hospodaření klubu
- Před zprávou o hospodaření klubu, přednesla paní ing.Křístková Alena, členka
kontrolní komise, zprávu o kontrole hospodaření .Zkonstatovala, že v období,
které bylo předmětem kontroly(1.10.2015-31.8.2016) nebyly zaúčtovány
žádné doklady, jejichž obsah by nebyl v souladu se stanovami a činností
fondu,hlavními výdaji jsou výdaje za pořádání klubových výstav(pronájem
areálu, odměny rozhodčím a personálu výstav),administrativní
výdaje(poštovné,kancelářský materiál) a cestovné.Veškeré příjmy a výdaje
jsou evidovány a podloženy doklady.Evidence příjmů a výdajů je dělána
pečlivě a svědomitě.
Zjištěné nedostatky: Je doporučeno vést jednoduché účetnictví ne daňovou
evidenci příjmů a výdajů.Vést evidenci pohledávek a závazků (ekonomka
sdělila,že tento nedostatek je již odstraněn).Vést evidenci členů a plateb
čl.příspěvků( ekonomka sdělila,že již je vypracován seznam členů a
plateb).Byla doporučena vhodnější forma uplatnění výdajů za cestovné a
paušálů za telefon, a to uzavřít „dohody o provedení práce“ pro ty, kteří
zajišťují chod klubu.Bylo zkonstatováno, že není seznam dlouhodobého a
drobného majetku (ekonomka sdělila, že seznam je již vypracován).Dále je
povinností klubu založit do sbírky listin účetní uzávěrku za rok 2014(bude
napraveno do konce roku ). Zpráva o kontrole byla vypracována 17.10.2016
Poté ekonomka paní Slezáková seznámila přítomné s hospodařením za rok
2015 a 2016. viz.vložená tabulka:
příjmy
Členské příspěvky
Zápis štěňat
Krycí list
Výstava

Rok 2015
Rozpočet( Kč)

Skutečnost(Kč)

Rok 2016-údaje k 31.10.2016
Rozpočet( Kč) Skutečnost(Kč)

50 000
15 000
25 000
90 000

57 350
11 450
24 600
89 149

50 000
15 000
25 000
50 000

55 875
13 200
25 600
56 541

Chovatelská přehlídka
Odvody plem.knihy
ČMKU

ostatní
Příspěvek ČMKU
úrok
celkem

40 000
20 000

41 500
21 800

40 000
20 000

33 400
14 400

5 000
0
0
245 000

0
5 093
253,29
251 195,29

5 000
0
0
205 000

8 200
0
378
207 594

Rozpočet(Kč)
Skutečnost (Kč) Rozpočet( Kč) Skutečnost(Kč)
Výdaje
výstavy
150 000
145 478
110 000
98 360
Chovatelská přehlídka 10 000
7 400
10 000
13 480
ČMKU
2 000
1 500
2 000
1 500
Správa www stránek
2 000
1 452
2 000
6 000
Výdaj na činnost
6 000
11 152
6 000
0
por.chovu
Výdaj na činnost klubu 30 000
26 998
30 000
0
Ostatní
25 000
22 919,14
25 000
22 755
celkem
225 000
216 899,14
185 000
142 095
Rok 2015:
Poč.stav k 1.1.2015
účet 339.347,91Kč pokladna 49.047,10 Kč
Kon.stav k 31.12.2015 účet 400 649,06 Kč pokladna 22.042,10 kč
Rok 2016:
Poč.stav k 1.1.2016
účet 400 649,06 Kč pokladna 22.042,10 Kč
Kon.stav účet k 31.10.2016 450 949,06 Kč pokladna k 17.9.2016 37 212,- Kč

Seznámila přítomné s bilancí příjmu a vydání za výstavy a bonitace v roce 2014
byl výsledek – 1893,- Kč, v roce 2015 byl výsledek -22229,- Kč a v roce 2016
byl výsledek – 21899 Kč tento výsledek se může ještě změnit není uzavřen
celý rok.
Dále byli přítomní seznámeni s evidencí hmotného majetku ( od pořizovací
částky 3000,- Kč) .V majetku klubu je evidován osobní počítač, 4 čtečky čipů,
veterinární váha, výstavní stolek.
5. Novelizace s schválení stanov dle nového OZ
Novelizované stanovy byly uveřejněny na stránkách MSBMK od 1.8.2016,aby
se s nimi mohli všichni členové včas seznámit. Do schůze výbor neobdržel
žádné připomínky k novým stanovám. Proto jsme se rozhodli přečíst návrh
stanov na schůzi s tím, že případné změny budou do stanov promítnuty .
Pan Konečný četl stanovy po jednotlivých článcích a ke každém článku se
přítomní vyjadřovali:
Čl.1- opravit název klubu v text bez mezer
Čl.2 – v bodu 5.Zánik členství: v textu místo slov přiměřené lhůtě použít ve
stanovené lhůtě –schváleno 38 hlasy,proti 0,zdržel se 0

Čl.3 – bez připomínek
Čl.4 - Orgány klubu bod 1. Doplnit text: Každý člen hlasuje i volí osobně a
každý člen může na členské schůzi zastupovat pouze jednoho jiného člena
prostřednictvím plné moci – schváleno 37 hlasy ,1 proti, zdržel se 0
Čl.5 a Čl.6 bez připomínek
Čl.7 – v bodě 4 vypustit poslední větu protože klub nemá pobočky-schváleno 38
hlasy,proti 0,zdržel se 0
Čl.8 a 9 bez připomínek
Takto opravené stanovy byly schváleny .Schváleno 37,proti 1,zdržel se 0.
Schválené stanovy nahradí dosud platné stanovy, uveřejněné ve spolkovém
rejstříku.
6. Schválení návrhu kárného řádu
Návrh kárného řádu byl také uveřejněn na našich stránkách – ke kárnému řádu
jsme neobdrželi od členů žádné připomínky. K tomuto bodu proběhla krátká
diskuze, ze které vyplynulo, že tento bod: schválení kárného řádu se projednávat
nebude.
Pro neprojednávání přijetí kárného řádu na této schůzi hlasovalo 38 členů,proti
0,zdržel se 0.
7. Předání pohárů pro Klubové šampiony(2014,2015 a TOP psi (2015)
Tento bod byl zařazen v programu čl.schůze, která byla svolána na
22.10.2016.Po ukončení této členské schůze kvůli neusnášeníschopnosti, byly
přítomným členů poháry předány. Na náhradní schůzi byl předán pohár pro
šampiona paní Bartošíkové a zbývající poháry pro oceněné klubové šampiony a
Top psy zůstanou u paní Pešátové a budou oceněným předány při dalších
klubových akcích (na Speciální výstavě v Hlučíně).
8. D i s k u s e
- paní Tomanová – proč se již v PP nepíše u žíhaných FB s náprsenkou či bez
 MSBMK a KFB byly schváleny 4 základní barevné rázy u FB: žíhaný,
žíhaný strakoš, fawn a fawn strakoš
- barvy psů v PP v anglickém jazyce – bude vznesen dotaz na plemennou knihu,
aby psům, kterým bude vystaven exportní rodokmen byly dopsány barvy i v
anglickém jazyce
 v diskuzi padl návrh, zda by nebylo možné ( i když jsou prakticky
všechny údaje na našich stránkách) vydávat tzv.Ročenku. Návrh byl
schválen a pan Štourač se nabídl, že by si tvorbu ročenky vzal na starost.

- paní Kreplová příslíbila zakoupit výstavní stolek pro anglické buldoky
- do diskuse se přihlásila paní Slezáková a seznámila čl.schůzi s návrhem
rozpočtu na rok 2017-viz přiložená tabulka
Rozpočet na rok 2017
příjmy
Členské příspěvky
Zápis štěňat
Krycí list
Výstava
Chovatelská přehlídka
Odvody plem.knihy ČMKU
ostatní
celkem

Rozpočet( Kč Výdaje
)
50 000
výstavy
15 000
Chovatelská
přehlídka
25 000
ČMKU
55 000
Správa www
stránek
40 000
Výdaj na
činnost
por.chovu
20 000
Výdaj na
činnost klubu
5 000
Ostatní
210 000
celkem

Rozpočet(Kč)
80 000
15 000
2 000
2 000
6 000
30 000
25 000
160 000

Návrh rozpočtu na rok 2017 byl schválen : schváleno 38 hlasů,proti 0,zdržel se 0
- pí Pešátová, sdělila členům, že z výboru a z funkce odstoupila paní Kamila
Matušínská, na doplnění výboru navrhuje kooptovat do funkce a výboru, paní
Evu Marešovou. Paní Marešová se čl.schůzi krátce představila a poté se
hlasovalo o jejím přijetí do výboru na funkci člen.výboru. Přijetí paní Marešové
bylo čl.schůzí schváleno: pro přijetí 38 hlasů, proti 0, zdržel se 0
- dále paní Pešátová sdělila členské schůzi, že z kontrolní komise odstoupila
paní Marcela Mostýnová ze zdravotních důvodů. Navrhuje čl.schůzi zvolit do
kontrolní komise paní Renatu Příhodovou ( paní Příhodová byla na kandidátce
kontrolní komise v roce 2015, ale nebyla zvolena). Paní Příhodová se čl.schůzi
rovněž představila a pak čl.schůze hlasovala o přijetí do kontrolní komise.Přijetí
paní Příhodové do kontrolní komise bylo čl.schůzí schváleno:pro přijetí 38
hlasů,proti 0, zdržel se 0.
- v dalším diskusním příspěvku informovala hl.poradkyně chovu pí Pešátová o
jednání se zástupci výboru KFB-úprava bonitační karty,aby byla stejná pro oba
dva kluby a dále KFB informoval o tom, že při chovatelské přehlídce bude
povinné vyšetření patel uchovńovaného jedince (pokud toto schválí jejich
členská schůze).

Takže rovněž předkládá ke schválení čl.schůzi , aby do podmínek pro připuštění
psa nebo feny k bonitaci bylo povinné vyšetření patel. Čl.schůze hlasovala o
povinném vyšetření patel, potřebném k bonitaci, s tímto výsledkem: pro
zpřísnění podmínek-vyšetření patel hlasovalo 36 proti, pro 1, zdržel se 1.
Předkládání povinného vyšetření patel pro bonitaci nebylo schváleno .
- poslední diskusní příspěvek paní Pešátové se týkal rovněž chovatelských
přehlídek, kdy navrhuje, aby pro připuštění psa na chovatelskou přehlídku byla
jedna ze dvou výstav, které pes absolvoval před chovatelskou přehlídkou
povinná, a to výstava pořádaná klubem. O tom, aby pro chovatelská přehlídku
byla povinná klubová nebo speciální výstava se hlasovalo a tato podmínka
nebyl přijata:hlasování pro: 36, proti: 2, zdržel se 0. Změna v povinných
výstavách pro bonitaci nebyla přijata .
- Další příspěvky nebyly – pan Konečný diskusi ukončil .
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 stanov se zapracovanými změnami projednanými na náhradní čl.schůzi
- Návrh rozpočtu na rok 2017
- Zvolení paní Evy Marešové do výboru klubu na funkci člena klubu
- Zvolení paní Renaty Příhodové do kontrolní komise
Členská schůze neschválila:
- Projednání a schválení návrhu kárného řádu
- Zpřísňování podmínek pro chovnost – zdravotních předkládání vyšetření
patel a výstavních- povinná klubová nebo speciální výstava klubu
V Brně-Rozdrojovicích 27.11.2016

Zapsala: Radana Slezáková,Pešátová Helena
Četl a kontroloval: Otakar Konečný

