Zápis z členské schůze BCCCZ konané ve Svojanově dne 11. 09. 2015
Počet přítomných členů BCCCZ (dále jen „klub“): 62 (tj. 62 hlasů)
Jednatel klubu předložil členské schůzi ke schválení. Program členské schůze s následujícími body:
1)
Zahájení schůze
2)
Seznámení s navrženým programem a odhlasování
3)
Volba orgánů ČS
4)
Zpráva předsedy
5)
Zpráva hospodáře
6)
Zpráva poradce chovu
7)
Zpráva garanta sportu a výstav
8)
Zpráva garanta pasení
9)
Zpráva kontrolní a revizní komise
10)
Zpráva webmastera
11)
Schválení organizačního řádu spolku
12)
Projednání chovatelského a zápisního řádu - navrhla pí. Černotíková
13)
Schválení volebního řádu spolku
14)
Schválení stanov spolku
15)
Plán akcí na rok 2016
16)
Představení nových kandidátů do výboru a kontrolní a revizní komise
17)
Tajná volba do výboru a kontrolní a revizní komise
18)
Vyhlášení klubových šampionů, předání pohárů
19)
Vyhlášení výsledku voleb
20)
Představení nového výboru a kontrolní a revizní komise
21)
Diskuze
22)
Závěr schůze
Hlasování: 61 hlasů bylo pro, 1 hlas se zdržel hlasování, 0 hlasů bylo proti
Dále vyzvala členy klubu k podání dalšího návrhu k projednání.
Paní Černotíková navrhla projednání chovatelského řádu.
Paní Cápalová navrhla přidání smluv o krytí, zapůjčení psa atp. na webové stránky klubu. Bude
projednáno v diskuzi.
Paní Rájová navrhla, zda by se volby mohly posunout před předávání klubových šampionů a tím byla
zrušená i přestávka.
Paní Šimková podala návrh, aby se hlasovalo o povinném zveřejnění povinného vyšetření očí. Bude
projednáno v diskuzi.
Paní Urbanová podala návrh, zda by nemohl být vícečlenný výbor a některé funkce se rozdělily mezi
více lidí. Bude projednáno v diskuzi.
Hlasování: 61 hlasů bylo pro, 1 hlas se zdržel hlasování, 0 hlasů bylo proti
ad. 1) Zahájení schůze
Předseda klubu přivítal účastníky členské schůze a přečetl navržený program schůze.
ad. 2) Seznámení s navrženým programem a odhlasování
Předseda klubu přečetl navržený program schůze a oznámil stažení bodu 14) Hlasování o vyloučení
Lenky Kernerové. Paní Lenka Kernerová k 10. 9. 2015 odstoupila z členství v klubu BCCCZ. Dále
přijala nové body do programu od členů klubu.
ad. 3) Volba orgánů ČS
Jednatel klubu, řídící členskou schůzi, předložil členské schůzi níže uvedené návrhy na složení
komisí:
Zapisovatel: Alena Balcarová
Hlasování: 61 hlasů bylo pro, 1 hlas se zdržel hlasování, 0 hlasů bylo proti
Návrhová komise ve složení: Alena Balcarová, Renata Zelyczová, Ondřej Vacula
Hlasování: 60 hlasů bylo pro, 2 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti
Ověřovatel zápisu: Iva Medunová
Hlasování: 61 hlasů bylo pro, 1 hlas se zdržel hlasování, 0 hlasů bylo proti
Volební komise ve složení: Nikola Stejskalová, Pavla Balajková, Soňa Klímová
Hlasování: 61 hlasů bylo pro, 1 hlas se zdržel hlasování, 0 hlasů bylo proti

ad. 4) Zpráva předsedy
Zprávu přednesla Stanislava Balogová. Informovala o změnách ve výboru klubu, které nastaly v lednu
2015, dále o úspěšné výstavě na podzim 2014. Poděkovala všem členům výboru, kteří se podíleli na
akcích a na přípravě stanov klubu.
ad. 5) Zpráva hospodáře
Zprávu hospodáře přečetla Lenka Vančurová. Informovala o stavu účtu za její působení, o příjmech a
výdajích, které za toto období proběhly. Celkově je klub od 1. 1. 2015 110 000 Kč v plusu.
ad. 6) Zpráva poradce chovu
Zprávu přečetla poradkyně chovu Monika Švarcová. Seznámila členy schůze s počty odchovaných
štěňat pod klubem BCCCZ za rok 2014 a 2015, včetně vrhů nechtěný, či bez vydaných PP. Předložila
členům statistiku vydaných krycích listů a krytí psů v ČR, importy a psy v zahraničí. Byly uskutečněny
3 bonitace v roce 2014 a 2 bonitace 2015. Vyzdvihla, že stále více majitelů nechává psům rentgenovat
krom povinných kyčlí i lokty a OCD. Téměř se v ČR nevyskytují nemoci CEA a TNS.
ad. 7) Zpráva garanta sportu a výstav
Zprávu přednesla Ilona Morávková. Paní Morávková komentovala delegování rozhodčích na
mezinárodní a národní výstavy výstavní kanceláří. Výstavní kancelář většinou nedeleguje rozhodčí
vybrané klubem. Paní Štýbrová doporučuje více apelovat výborem klubu na výstavní kancelář.
ad. 8) Zpráva garanta pasení
Zprávu přednesla Daniela Rájová. Díky podpoře klubu můžou být zváni zahraniční rozhodčí, kteří by
bez této podpory do ČR nepřijeli. Vloni podpořil klub dvoje závody a dvě školení a letos také zatím
dvoje závody a jedno školení, třetí závody a druhé školení se bude konat v říjnu 2015. Klub platí
odvody za border kolie odvody spolku pasení. Paní Rájová poděkovala klubu za podporu a přednesla
návrh akcí na rok 2016.
ad. 9) Zpráva kontrolní a revizní komise
Zprávu přednesla Petra Opočenská, předsedkyně KRKu. Paní Opočenská přednesla nespokojenost
s komunikací mezi výborem a KRKem. KRK provedl kontrolu účetnictví a kromě drobných nedostatků
neměl KRK žádné připomínky, poděkoval hospodářce klubu za její dosavadní práci.
Předsedkyně přečetla seznam událostí, které KRK řešil během posledního roku. Převážně se
vyjadřovala k odstoupení většiny členů výboru v prosinci 2014, kvůli kterému tehdejší předsedkyně
klubu pí. Lenka Svobodová svolávala mimořádnou členskou schůzi a následnému zrušení odstoupení
dvou členek v lednu 2015 a zároveň zrušení mimořádné členské schůze. KRK s tímto postupem
nesouhlasil. Paní Opočenská podala dotaz, jakým způsobem se bude na této členské schůzi hlasovat,
zda podle stávajících stanov, nebo dle nového občanského zákoníku. Výbor tuto situaci diskutoval
s právníky a dle všech dostupných informací se rozhodl postupovat dle stále platných stanov.
ad. 10) Zpráva webmastera
Zprávu přednesl Radek Šíp. Webové stránky byly za jeho funkční období modernizovány.
ad. 11) Schválení organizačního řádu spolku
Jednatel klubu vyzval členy, zda mají nějaké připomínky ke schválení organizačního řádu spolku. Paní
Černotíková se dotazovala, zda nefunguje chovatelská komise, o které se zmiňuje chovatelský a
zápisní řád. Organizační řád bych schválen beze změny.
Hlasování: 56 hlasů bylo pro, 6 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
ad. 12) Projednání chovatelského a zápisního řádu - navrhla pí. Černotíková
Paní Černotíková navrhla buď vymazání zmínky o chovatelské komisi, které předsedá poradce chovu
nebo navrhuje, aby tato komise začala fungovat. Aktuálně jsou organizační řád a chovatelský řád
v rozporu. Paní Štýbrová navrhla, aby chovatelská komise začala fungovat a byla zvolena na volební
schůzi. Výbor vyzval členy, zda se někdo chce ujmout vytvoření návrhu fungování chovatelské
komise. Výbor se dotázal paní Štýbrové, zda by zpracovala ve spolupráci s výborem návrh fungování
chovatelské skupiny a přednesla jej na příští členské schůzi, která by se konala na jaře 2016. Paní
Štýbrová souhlasila a zpracuje návrh do 31. 10. 2015. Pokud návrh projde, změní se na jaře
organizační a chovatelský řád.
Hlasování: 59 hlasů bylo pro, 3 hlasy se zdržely hlasování, 0 hlasů bylo proti

ad. 13) Schválení volebního řádu spolku
Jednatel klubu vyzval členy, zda mají nějaké připomínky ke schválení volebního řádu spolku. Řád
prošel bez připomínek.
Hlasování: 51 hlasů bylo pro, 11 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
ad. 14) Schválení stanov spolku
Jednatel klubu vyzval členy, zda mají nějaké připomínky ke schválení stanov spolku. Paní Opočenská
podotkla, že předseda by neměl být jedním ze statutárních orgánů spolku. Dále nesouhlasí s tím, aby
členství zanikalo vyloučením výboru klubu.
Bylo navrženo, aby se upravil bod 7.1 „Předseda spolku je výkonným orgánem spolku.“ bod 8.1, kde
se upraví začátek věty „Výbor je statutárním orgánen…“. Ostatní body se přečíslují.
Hlasování: 52 hlasů bylo pro, 10 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
Byl upraven bod 8.7 „Výbor navrhuje vyloučení člena spolku.“
Hlasování: 53 hlasů bylo pro, 8 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
Členská schůze poté rozhodne, na jakou dobu bude člen vyloučen.
Byl upraven bod 10.5c „vyloučením členskou schůzí“.
Hlasování: 50 hlasů bylo pro, 12 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
Článek 5.5 nových stanov byl vyměněn za článek 21.1 stávajících stanov
Hlasování: 47 hlasů bylo pro, 14 hlasů se zdrželo hlasování, 1 hlasů bylo proti
Článek 10.1 se zkrátí „Řádným členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá
zletilá fyzická plně svéprávná osoba, nezletilá fyzická osoba s písemným souhlasem zákonného
zástupce nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, která souhlasí s posláním spolku a která
přistoupí ke stanovám spolku.“
Hlasování: 49 hlasů bylo pro, 11 hlasů se zdrželo hlasování, 2 hlasů bylo proti
Do článku 10.5 se přidá bod d) „nezaplacením členského příspěvku pro dané období“.
Hlasování: 45 hlasů bylo pro, 17 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
Proběhlo hlasování o nových stanovách klubu se všemi výše odsouhlasenými změnami.
Hlasování: 49 hlasů bylo pro, 12 hlasů se zdrželo hlasování, 1 hlasů bylo proti
Byl podán návrh, aby nový výbor zpracoval specifikaci členské databáze ve spolupráci s matrikářkou
do 31. 12. 2015
Hlasování: 50 hlasů bylo pro, 10 hlasů se zdrželo hlasování, 2 hlasů bylo proti
ad. 15) Plán akcí na rok 2016
Předsedkyně klubu přednesla návrh akcí na rok 2016 - jsou v plánu tyto akce:
Speciální výstava
Dvě klubové výstava
Členská schůze - jaro 2016
MČR pasení
Elév Cup (pasení)
BCCCZ Cup (pasení)
MČR obedience
MČR flyballu
MČR dogdancingu
MČR ve výkonu
MČR agility - klub bude hledat organizátora
MČR ve výkonu bylo pro letošní rok zrušeno organizátorem z důvodu malého zájmu (do budoucna se
diskutuje o otevření více kategorií). Všechny akce budou zveřejněny na webu www.bcccc.cz.
Hlasování: 52 hlasů bylo pro, 10 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti

ad. 16) Představení nových kandidátů do výboru a kontrolní a revizní komise
Kandidáti do výboru:
Balogová Stanislava
Hrochová Anna, Mgr.
Loučka Radek
Opočenská Petra
Šnajdárková Monika
Švarcová Monika
Zelyczová Renata, Bc.
Kandidáti do kontrolní a revizní komise:
Paulino Martina, Ing.
Šíp Radek, Bc.
Sochorová Simona
Šnajdrová Jaroslava
ad. 17) Tajná volba do výboru a kontrolní a revizní komise
ad. 18) Vyhlášení klubových šampionů, předání pohárů
Kluboví šampioni byli předáni:
Never Never Land Va Va Voom
Buddy od Dupíků
Bailes Dajavera
Balada z Lantíkova
Quickstep Dancer z Černobílých
Quo Vadis Star z Černobílých
Jing Jang Dajavera
Helios Lusika
Bailey od Dupíků
Great Go Dajavera
Athos z Keblických strání
Mr. Maikee Dajavera
Terrific Speed z Černobílých
Berry Brown Iew's Wonder
Zampano of Cleverland
ad. 19) Vyhlášení výsledku voleb
Volba výboru
Volba proběhla formou tajného hlasování. Níže uvedení navrhovaní členové výboru byli zvoleni
následovně:
Loučka Radek
40 hlasů
Opočenská Petra
34 hlasů
Balogová Stanislava
29 hlasů
Šnajdárková Monika
29 hlasů
Švarcová Monika
29 hlasů
Volba kontrolní a revizní komise
Volba proběhla veřejným hlasování. Níže uvedení navrhovaní členové kontrolní a revizní komise byli
zvoleni následovně:
Sochorová Simona
42 hlasů
Šíp Radek, Bc.
37 hlasů
Paulino Martina, Ing.
36 hlasů
ad. 20) Představení nového výboru a kontrolní a revizní komise
ad. 21) Diskuze
Přidání smluv o krytí, vypůjčení psa atp. na webové stránky klubu - navrhla pí. Cápalová - umístit na
web vzory smluv jako například smlouva o krytí, smlouva o pronájmu feny, kupní smlouva na štěně
atp. Bylo by vhodné, aby smlouvy byli připraveny právním zástupcem.
ad. 22) Závěr schůze

Usnesení členské schůze BCCCZ konané ve Svojanově dne 11. 09. 2015
Návrhová komise ve složení Alena Balcarová, Renata Zelyczová, Ondřej Vacula předložila členské
schůzi návrh usnesení tohoto znění:
I. Členská schůze bere na vědomí:
Zpráva předsedy
Zpráva hospodáře
Zpráva poradce chovu
Zpráva garanta sportu a výstav
Zpráva garanta pasení
Zpráva kontrolní a revizní komise
Zpráva webmastera
II. Členská schůze schválila organizační řád spolku.
III. Členská schůze schválila vytvoření návrhu na chovatelskou komisi paní Štýbrovou.
Paní Štýbrová zpracuje návrh chovatelské komise do 31. 10. 2015. Pokud návrh projde, změní se na
jaře organizační a chovatelský řád.
IV. Členská schůze navrhla změny stanov ve znění:
Bylo navrženo, aby se upravil bod 7.1 „Předseda spolku je výkonným orgánem spolku.“ bod 8.1, kde
se upraví začátek věty „Výbor je statutárním orgánen…“. Ostatní body se přečíslují.
Byl upraven bod 8.7 „Výbor navrhuje vyloučení člena spolku.“
Byl upraven bod 10.5c „vyloučením členskou schůzí“.
Článek 5.5 nových stanov byl vyměněn za článek 21.1 stávajících stanov
Článek 10.1 se zkrátí „Řádným členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá
zletilá fyzická plně svéprávná osoba, nezletilá fyzická osoba s písemným souhlasem zákonného
zástupce nebo právnická osoba se sídlem na území ČR, která souhlasí s posláním spolku a která
přistoupí ke stanovám spolku.“
Do článku 10.5 se přidá bod d) „nezaplacením členského příspěvku pro dané období“.
Členská schůze schválila nové stanovy se všemi změnami výše uvedenými.
V. Členská schůze podala návrh, aby nový výbor zpracoval specifikaci členské databáze
Tato specifikace by měla být zpracována ve spolupráci s matrikářkou do 31. 12. 2015.
VI. Členská schůze odsouhlasila plán akcí:
Speciální výstava
Dvě klubové výstava
Členská schůze - jaro 2016
MČR pasení
Elév Cup (pasení)
BCCCZ Cup (pasení)
MČR obedience
MČR flyballu
MČR dogdancingu
MČR ve výkonu
MČR agility - klub bude hledat organizátora
VII. Členská schůze bere na vědomí:
- udělení titul Klubový šampión majitelům následujícím jedincům BOC:
Never Never Land Va Va Voom
Buddy od Dupíků
Bailes Dajavera
Balada z Lantíkova
Quickstep Dancer z Černobílých
Quo Vadis Star z Černobílých
Jing Jang Dajavera
Helios Lusika
Bailey od Dupíků
Great Go Dajavera

Athos z Keblických strání
Mr. Maikee Dajavera
Terrific Speed z Černobílých
Berry Brown Iew's Wonder
Zampano of Cleverland
VIII. Členská schůze provedla volbu:
- členů výboru klubu ve složení:
Loučka Radek
Opočenská Petra
Balogová Stanislava
Šnajdárková Monika
Švarcová Monika
- členů kontrolní a revizní komise klubu ve složení:
Sochorová Simona
Šíp Radek, Bc.
Paulino Martina, Ing.
Hlasování: 45 hlasů bylo pro, 17 hlasů se zdrželo hlasování, 0 hlasů bylo proti
Ve Svojanově dne 11. 9. 2015
Zapsala: Ing. Alena Balcarová
Ověřil: Iva Medunová

