
 

Zápis z  výborové schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ, 04.03.2023 – Netvořice 

 

Výbor: Ivana Síbrtová, Jitka Kubištová, Renáta Kinbergerová, Antonín Zvonař 

Omluvena: Barbora Hanáková  

Revizní  komise: Dana Pospíšilová, Zdeňka Štruncová  

Omluvena : Marcela Nováková 

 

Kontrola minulého zápisu z VS ze dne 23.10.2022: 

 

1. Dodržování Zápisního  řádu (ZŘ)- návrh předložen na ČS dne 5.6.2022 

Doplněno  do Zápisního řádu.  Splněno 

 

2. Akce roku 2022 – kontrola vyúčtování  

10.09.2022 - KV na zámku Kozel – kontrola proběhla . Splněno 

 

3. Žádost o vystavení PP s omezenou registrací / limited registration – CHS Z Ovčího statku – žádost 

předložena  na ČMKU,  již projednána na ČMKU  ( detaily Kubištová). Dokončeno 

 

4. Zákaz chovu plemen sdružených v našem klubu na dobu 18 měsíců, za porušení Zápisního řádu – vzhledem 

Bylo vyvoláno nové jednání s paní Lucií Tolarovou ( Kačínovou) a to na dne 13.1.2023 bez námitek. 

 

5. Dále trvá  domluva s MVDr. Gabrielou Vidimovou. Bude vypracován dopis s řešením a bude doporučeně 

odeslán paní Vidimové. 

 

6. Zpracování  článku na webové stránky a FB klubu k akcím roku 2022 včetně fotografií.  Splněno 

 

7. AKCE  roku 2023 

 

- 23.04.2023 – Členská schůze – Želiv hotel Na Kocandě – 

- Příprava zpráv jednotlivých členů výboru a revizní komise za rok 2022 

-       -   prezidentky klubu - Ing Ivana Síbrtová 

-       -   jednatele – Jitka Kubištová 

-       -   správce plemenné knihy – Renáta Kinbergerová 

-       -   hospodáře a pokladníka - Antonín Zvonař 

-       -   revizní komise – Dana Pospíšilová 

-       -   rozpočet na rok 2023 – Zdena Štruncová a Dana Pospíšilová 

 

  Bude předáno účetnictví ke kontrole revizní komisy.  

 

-  29.-.30.4.2023  - Žamberk MR kelpií v agility – tuto akci bude klub sponzorovat 

         

- 07.05.2023 -  SV při  Florince Olomouc                                                                                                                    

odsouhlasení rozhodčí :  IIdikó Muszlai ( HU) AKE + WCC, Edith Soltesz ( AT) – WCP 

 

- 02.09.2023 – KV Mariánský Týnec  - Karel Peroutka AKE, další rozhodčí v jednání  

 

 

 

 



 

8.  Návrhy na ČS: 

Kárné sankce – revizní komise zpracuje podklad k sankcím, které by se diskutovali  a případně doplnili do 

Stanov klubu článek XIII. Kárná opatření  v průběhu roku  2024 na další Členské volební schůzi. Bod bude 

zařazen do programu schůze. 

Návrh Michala Lebedy  – žádost o zařazení bodu k diskuzi na téma zdravotního testování psů, převážně DM u 

corgi s možností hlasování o úpravě aktuálních podmínek pro chov. Bod bude zařazen do programu schůze. 

 

Změna při bonitaci : vzhledem k tomu, že se neosvědčil způsob hromadného vybírání PP po bonitaci a dodání 

těchto PP na ČMKU. Vzhledem k počtu bonitovaných jedinců docházelo stále ke zpožďování práce ČMKU a 

následným stížnostem jednotlivých členů na adresu výboru.  Proto se výbor rozhodl tuto službu zrušit a 

ponechat rozhodnutí o zápisu na jednotlivých členech.  Změna bude do další VS zaevidována.   

Bod bude zařazen do programu schůze jako informace. 

 

Návrh Jakuba Kahánka – byl předložen návrh na využití grantu  - NADACE ČEZ ( zaměstnanecké granty). Tuto 

možnost jsme na Výborové schůzi pečlivě projednali a došli jsme k závěru, že tento Grant by znamenal 

přílišnou administrativu a zátěž, vzhledem k tomu, že výbor i revizní komise pracují ve svém volném čase, není 

možné vyčlenit jednoho člověka pouze pro komunikaci a administrativu pro tento Grant. 

Klub disponuje takovým množstvím finančních prostředků, které musí vzhledem k tomu, že jsme spolek využít 

v roce 2023, proto máme v plánu finančně sponzorovat a podporovat akce pasení a dalších sportů v roce 2023.  

 

 

     

V Netvořicích 4.3.2023 

 

Zapsala : Kinbergerová Renáta 

Schválila :  


