
Náhradní členská schůze Beagle clubu České republiky 

Rohlenka 

17.11.2017 

PROGRAM: 

1. Zahájení členské schůze 

2. Schválení jednacího řádu, programu 

PRO  10,0, 1 

Schválená  Návrhová komise: Cenková, Kurešová, Vodvárková 

Zapisovatel:  Kováčová 

Mandátová: Wegielová, Stejskal, Horká 

PRO  11,0,0 

3. Schválení programu členské schůze  PRO 10,0,0 

4. Zpráva o činnosti klubu a plnění rozpočtu za rok 2017 

5. Schvalování změn závazného vnitřního předpisu  Č.4 

Návrh: Jolana Michalcová 

Na klubové a speciální výstavy Beagle club ČR nominujeme POUZE zahraniční rozhodčí, 

specialisty, chovatele plemene beagle.  

Hlasování:  0/0/11 

Proti návrh 1. Jana Smejkalová 

Na klubové a speciální výstavy Beagle club ČR, pro posouzení tříd, které zasahují do výběru o 

tituly BOB a BOS. Nominujeme POUZE zahraniční rozhodčí chovatele plemene beagle nebo 

chovatele plemene ze skupiny FCI 6. 

Hlasování:  PRO 11/0/0 

 

Návrh: Eva Cenková 

V bodě2 závazného vnitřního předpisu č.4 změnit datum pro zasílání termínů loveckých 

zkoušek na 15.8. předcházejícího roku. Odstranit větu o ostatních akcích. 

Hlasování:  PRO 11/0/0 

 

Návrh: Eva Cenková 

Bod 3 Závazného vnitřního předpisu č.4  Se mění na:  Přihlášky k loveckým zkouškám, které 

jsou organizovány pod záštitou BC ČR, jsou považovány za přijaté až po zaplacení. O pořadí 

přihlášek rozhoduje datum zaplacení. Organizátor přijetí přihlášky potvrdí účastníkovi.  

Hlasování: PRO 11/0/0 

 

6. Schvalování zřízení fondů klubu, způsobu jejich plnění a použití. 

Návrh: Jolana Michalcová 

Návrh na vyčlenění mimořádné částky 70 tis na nejnutnější dokončení části databáze 

(sestavování PP, krycích listů atd.), která umožní zaplatit práci programátora v rozsahu, aby 

databáze mohla začít sloužit členům. 

Hlasování: 0/0/11 



Protinávrh: Eva Cenková 

Navrhovaná částka 100 tis Kč. na nejnutnější dokončení databáze a dále viz. návrh Jolany 

Michalcové…. 

Hlasování: PRO11/0/0 

 

Návrh: Eva Cenková 

Návrh na vytvoření fondu (transparentní účet), který by sloužil na podporu bíglů v nouzi. 

Hlasování: PRO 11/0/0 

Pravidla pro využívání fondu na podporu bíglů v nouzi schvaluje výbor klubu. 

Hlasování: PRO 11/0/0 

 

7. Návrh na rozšíření členské základny byl navrhovatelkou stažen z programu 

 

8. Návrh: Václav Šícha 

Na osvobození tajemníka klubu a webmastera klubu od placení členských poplatků po dobu 

vykonávání práce pro klub 

Hlasování: PRO 11/0/0 

 

9. Schvalování účetní uzávěrky 2016 

Tajemník Beagle clubu ČR Jaroslav Kuna představil členské schůzi účetní uzávěrku za rok 

2016.  

Hlasování:  Schváleno PRO 11/0/0 

 

10. Projednání postoje členů klubu k anonymním sms zprávám, které haní dobré jméno členů BC. 

 

11. Diskuze 

Ročenka – bude zvlášť rok 2016 a 2017 

 

12. Usnesení: 

Členská schůze schválila  

1. účetní uzávěrku za rok 2016. 

2. Změny závazného vnitřního předpisu číslo 4 „Organizování klubových akcí“ viz. bod 5  

3. Vyčlenění částky 100 000 Kč na práci programátora k dokončení databáze viz. bod 6 

4. Osvobození tajemníka klubu a webmastera klubu od placení členských poplatků po dobu 

vykonávání práce pro klub 

 

 

 

Zapsal:     Kováčová Jana 

 

Zápis ověřili:  Cenková Eva, Vodvárková Jana, Kurešová Lucie, 

 

 


