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Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 26 
 
Jednání proběhlo ve Zbraslavi dne 22.9.2012 po členské schůzi 
Zúčastnili se ho členové výboru Loučka R., Půlpánová H., Švarcová M., Rájová, Opočenská P. 
a již jako host Sklenaříková H. 
 

1. Přijetí nového člena 
Do výboru byla zvolena P. Opočenská. Přijala funkci hospodáře. 
 

2. Poděkování H. Sklenaříkové za práci ve výboru 
A také za ochotu pokračovat v práci matrikářky, resp. Evidence členů klubu. 
 

3. Bonitace Zlín 30.9.2012 – složení komise 
Posuzovat bude A. Grygarová, do komise byli dále jmenováni M. Švarcová a R. Loučka  

 
4. Bonitace Kladno 25.11.2012 – složení komise 

Posuzovat bude M. Krinke, do komise byly dále jmenovány M. Švarcová a D. Rájová 
 

5. Práce výboru 
Na základě zprávy KRK bude nutné co nejdříve učinit taková opatření, aby byly nedostatky 
odstraněny a aby byla nastavena nová pravidla. Vše musí být právně a účetnicky v pořádku. 
Úkol: všichni členové výboru a KRK připraví do konce října návrhy, jak situaci řešit.  

 
6. Jednání výboru, další schůzka výboru 

Jednání výboru budou i nadále probíhat prostřednictvím internetu s tím, že zápisy již bude 
dělat jednatelka D. Rájová 
V listopadu bude svolána schůzka výboru, na níž budou projednávány návrhy jak řešit 
nedostatky ze zprávy KRK. Místo a datum stanoví D. Rájová spolu s P. Opočenskou (28.10.). 
 

7. Dispoziční práva k účtu 
Členové výboru se dohodli, že dispoziční práva k účtu klubu u České spořitelny převezme P. 
Opočenská od P. Paslera. Převezme tím i odpovědnost za nakládání s účtem a proplácení 
schválených výdajů klubu (11.10.). 
 

8. Stanovy Klubu, sídlo klubu 
Na členské schůzi byly schváleny stanovy, kde hlavní změnou bylo sídlo klubu. Adresu sídla 
klubu byla ochotná převzít na sebe Petra Opočenská a následně i Blanka Malinská, obě 
členky KRK. Protože B. Malinská má adresu na Praze 4, kde bylo i dřívější sídlo klubu (tudíž 
nebude nutné měnit finanční úřad), výbor zvolil následující adresu: 
Klub BCCCZ, Blanka Malinská, U Děkanky 1650/16, 140 00 Praha 4 – Nusle. 
 

9. Stanovy Klubu, jednání klubu 
Další podstatnou změnou stanov schválenou na členské schůzi byl čl. 17, bod 8.  
Původní znění: Výbor jedná podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Výbor je 
usnášeníschopný, jestliže  je přítomna nadpoloviční většina jeho členů…. 
Nové znění: Výbor jedná podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Výbor je 
usnášeníschopný, jestliže  jedná nadpoloviční většina jeho členů…. 
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Ostatní změny stanov jsou nepodstatné, jedná se jen o opravy překlepů, nebo názvu 
plemene (místo border collie změna na border kolie). 
 
Ve Zbraslavi 22.9.2012      Zapsal: R. Loučka   


