
Zápis z druhé výborové schůze KCHB dne 12.10.2015 v restauraci KOI v Praze 9 Běchovicích 

 

Zahájení – 11.00 hod 

Přítomni – pan Čermák, paní Slapničková, Staňková, Hörzenbergerová, Dmejchalová 

Omluveni – paní Štěpničková, doktorka Chmelová 

Obsahem schůzky bylo následující – za prvé -  výbor jednohlasně rozhodl o úpravě povinných 

kontrol vrhů u plemene Ruská barevná bolonka. Zrušená je kontrola vrhu pro chovatele, kteří 

odchovali dva a více vrhů Ruské barevné bolonky – dříve Barevný boloňský psík. Povinná 

kontrola vrhu se vztahuje na chovatele s prvním vrhem Ruské barevné bolonky. Rozhodnutí 

nabývá platnosti od 1. ledna 2016.  Za druhé – na základě e-mailu, který zaslala hlavní 

poradkyně chovu p. Štěpničková místopředsedovi p. Čermákovi k jednání a odsouhlasení na 

výborové schůzi vyplývá – navrhuji dva pomocné poradce chovu. Pro chovatele na Moravě – p. 

Iveta Nosová, Za Mlýnem 692, 664 10 Pozořice u Brna. Pro chovatele v Čechách – p. Ladislava 

Hörzenbergerová, Václava Kovaříka 383, 190 11 Praha 9 Běchovice. Návrh byl jednohlasně 

přijat s tím, že kontrola vrhu u pomocného poradce bude provedena se souhlasem hlavního 

poradce klubu. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem 12.října 2015. 

                                       

Další výborem projednávané záležitosti: 

1) Předání dokumentů potřebných k žádosti o registraci klubu – p. Slapničkové 

2) Paní Slapničková – informuje, že odeslala dne 9.10.2015 dopis a e-mail paní Kohútové – 

viz příloha – důvodem je nedosažitelnost paní Kohútové po telefonu 

3) Podání /vypracování/ trestního oznámení na osoby zodpovědné za hospodaření klubu 

do 3.10.2015 – viz 1příloha – převzala p. Slapničková – viz 2 příloha Zpravodaj KCHB 

2015 

4) Výstavy KCHB na rok 2016 – domluví p. Slapničková - místo, termín, rozhodčí 

5) Smlouva s ČMKU – p. Slapničková 

6) Každý člen výboru zapůjčil do klubové pokladny z důvodu neutěšené /katastrofické/ 

finanční situace způsobené minulým vedením klubu částku 2 000,- Kč /dvatisíce korun 

českých/, souhrnem to je 14. 000,- Kč /čtrnácttisíc korun českých/. Až to finanční situace 

KCHB dovolí, bude obnos členům výboru vrácen. 

 

Přílohy – 1) dopis p. Kohútové, 2) trestní oznámení, 3) Zpravodaj KCHB Konec schůze  

13.30 hod, zapsala Hörzenbergerová 

               


