KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU

.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
spolku KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. (dále jen „KABT“)
konaného dne 19.10.2022
1.

Zahájení zasedání výboru KABT
Svolání zasedání výboru
Zasedání výboru KABT bylo svoláno místopředsedou KABT e-mailem ze dne 17.10.2022
adresovaným všem členům výboru KABT.

Zahájení zasedání výboru
Zasedání bylo zahájeno v 20.00 hodin.

Počet přítomných členů výboru
Zasedání výboru KABT se koná: online
Počet přítomných členů výboru: 8
Jména přítomných členů výboru: Radek Hradecký, Vendula Hradecká, Vlastimil Erla, Sylva
Erlová, David Kerpl, Radka Řežábková, MVDr. Markéta Pacltová, Kateřina Šotolová
DR: Zuzana Kopačková, Dana Sudová

Kontrola usnášeníschopnosti
Bylo konstatováno, že výbor je schopný se usnášet, byla splněna podmínka účasti minimálně
poloviny členů výboru.

Zapisovatel
Zapisovatelem byl určen člen výboru: Radek Hradecký
Pro: 8

2.

Proti: 0

Zdržel se: 0

PROGRAM ZASEDÁNÍ VÝBORU KABT
Na programu je:
a) odstoupení člena výboru
b) shrnutí řádné členské schůze a úkolů z ní vyplývajících
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c) zápis změn do obchodního rejstříku
d) Diskuze.

Odstoupení člena výboru KABT
Radek Hradecký informuje členy výboru, že dne 10.10.2022 přišla na klubový e-mail zpráva od
paní Zezulové, kde oznamuje odstoupení z výboru. Výbor rezignaci paní Zezulové bere na
vědomí a od 10.10.2022 bude počítána rezignační lhůta 2 měsíce dle § 160 OZ. Po uplynutí
rezignační lhůty bude nutné provést kooptaci nového člena výboru.
Sylva Erlová informuje, že při členské schůzi (nyní již odstupující) členka výboru Jitka Zezulová
předložila prostřednictvím členky výboru Kateřiny Šotolové doklady z doby, kdy vykonávala
funkci poradce chovu, konkrétně za období od 1.1.2021 do 30.9.2021. Jedná se celkem o
částku: 6925Kč. Konstatováno, že účetní rok je již uzavřen, daňové přiznání podáno, a tudíž
doklady z roku 2021 již není možné proplatit. Navíc byla bývalá PCH, na minulé ČLSCH,
informována o nutnosti doložení těchto dokladů, do konce roku 2021, což neudělala. O závěru
hlasování bude paní Zezulová informována emailem.
Hlasování o proplacení dokladů z roku 2021 bývalé poradkyni chovu:
Pro: 0

Proti: 8

Zdržel se: 0

Usnesení: Účetní doklady poslané paní bývalou PCH nebudou proplaceny.

Shrnutí řádné členské schůze a úkolů z ní vyplývajících
Členové výboru diskutovali o proběhlé řádné členské schůzi 2022 a vyjádřili poděkování všem
zúčastněným členům KABT za klidný průběh a slušné chování. Členové výboru též pogratulovali
znovuzvolené předsedkyni KABT.
Dále konstatováno, že byla přijata velká spousta změn, ze kterých pramení nové úkoly:
-

Zveřejnit výsledek volby předsedy KABT na webu (aktuality, kontakty)

-

Zveřejnit zápis z členské schůze (lhůta 30 dní od konání členské schůze)

-

Zveřejnit nové stanovy, jednací a platební řád, informovat členy (web, FB) o jejich přijetí
s účinností od 1. 12. 2022

-

Revidovat formulář pro plnou moc

-

Zavedení archivu KABT dle nových stanov

-

Informovat členy (web, FB) o zásadních přijatých změnách (zrušení VIP 3+, resp. jeho
modifikace pouze pro nováčky, zavedení nováčkovského členství, omezení plných mocí) –
po zveřejnění zápisu z členské schůze a nových předpisů KABT

-

Informovat členy (web, FB) o zrušení expresních krycích listů a zavedení jednotného typu
krycího listu za poplatek 300 Kč od 1.12.2022
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-

Otevřít genealogii, odemknout uzamčené karty psů, skryté vrhy od 1.12.2022

-

Informovat o změně organizačního řádu – povinný Doppler od 15 měsíců (změna webu,
změna organizačního řádu – od 1.1.2023), zapracovat na web KABT

-

Informovat o možnosti SDMA pro certifikáty zdraví, zapracovat na web KABT

-

Kontaktovat členku Barboru Hurtovou ohledně zavedení soutěže Sportovec roku, vyžádat
bodovací tabulku 31.12.2022

-

Upravit tabulku bodování pro soutěž Top Bull v souladu se závěry členské schůze. Bodovací
tabulku upraví paní Barbora Hurtová do 31.12.2022
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zápis v obchodním rejstříku
S ohledem na odmítnutí podaného návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku Městským
soudem v Praze a s ohledem na odstoupení členky výboru bude změna v obchodním rejstříku
(včetně zapsání zbývajících členů výboru) vyřízena naráz až po uplynutí rezignační lhůty bývalé
PCH. Ověřené listiny se souhlasem o zveřejnění jména v obchodním rejstříku od všech členů
výboru a DR budou zaslány datovou schránkou společně s návrhem.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Přihlášky do KABT na rok 2023
Spuštění přihlášek do KABT na příští rok bude zahájeno od 1. 12. 2022.
Vzhledem k zavedení nováčkového typu členství je nutná úprava registračního formuláře, kde
zájemce o členství zaklikne, zda byl nebo nebyl členem KABT v předchozím kalendářním roce.
Kontrolu správnosti zakliknutí bude provádět matrikář.

Diskuze
Změna termínu podzimní výstavy z důvodu chráněného termínu MVP Olomouc. Termín byl
nově stanoven na 2.9.2023 a oznámen na ČMKU. Změnu termínu v Choceradech vykomunikuje
Zuzana Kopačková.
Na Holandskou soutěž N.B.T.C se z nikdo nepřihlásil, tudíž letos Česká republika nebude
reprezentována. Jeden z důvodů nezájmu může být i neúměrné navýšení nákladů na tuto
výstavu.
Členka výboru Kateřina Šotolova byla vyzvána výborem, zdali nechce odstoupit z výboru, a to
z důvodu vážných nesrovnalostí v genealogii. Bylo několikrát řešeno, že do genealogie byli
zavedeni psi bez dokladů povinných k chovnosti. Paní Šotolová se bránila tím, že dostávala
pokyny od bývalé PCH k zavedení těchto psů. I když, podle paní Šotolové, na tyto nesrovnalosti
bývalou PCH upozorňovala, přesto je do genealogie zaváděla jako chovné s tím, že potřebné
doklady k uchovnění budou následně doloženy. Do dnešního dne se tak nestalo, a tudíž v ČR
dnes existují krycí psi, kteří nemají svodové karty. Paní Šotolová za tuto skutečnost nepřijímá
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