Zápis z členské schůze ZO ČSCH Kuřim konané dne 20.10.2018
Přítomni: dle prezenční listiny (11 přítomných z 21 členů ZO s právem hlasování)
Program:
1. Úvod
2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelé zápisu
3. Pokladní zpráva
4. Návrh žádostí o dotaci z rozpočtu města Kuřimi na rok 2019
5. Výstavní plán – podzim 2018, společné svozy
6. Zájezdy v závěru roku 2018 a počátkem roku 2019
7. Ukončení chovatelského roku 2018
8. Diskuse
9. Usnesení z ČS a závěr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Schůzi zahájil a řídil předseda ZO Libor Reidlinger a seznámil přítomné s programem
schůze.
2. Stanovení zapisovatele zápisu z ČS – D. Malá, návrh na ověřovatele zápisu: L.
Pokorný, O. Konečný Hlasování: Pro: 11
Proti:
0
Zdržel se: 0
3. Pokladní zpráva – přednesl ekonom ZO Ing. Z Koláček
– položky z výstavy – posuzování, ČC, krmivo, nutno zaplatit nové
klece 30.200 Kč, občerstvení při výstavě – 28.000 Kč, ještě se budou
platit TOYky
– tržba za tombolu a vstup – cca 50.000 Kč, ale v tom náklady na
pořízení tomboly – cca 12.000 Kč, náklad za ostrahu 1000 Kč, dále se
bude platit klecné na obl.výstavu – 1500 Kč + doprava
– úhrada za bundy včetně výšivek – 12.000 Kč + výšivka (celkem 17 –
18 tisíc).
– Výdaje za dopravu – CV Olomouc nás nestála nic, z důvodu přiložení
dalších zvířat nás doprava nestála nic (uhrazeno z oblasti), stejně tak
nebude výdaj za dopravu do Lysé – opět dotace z oblasti
Plánované zájezdy – cca 15 – 18 tisíc Kč na cesty do zahraničí
(Straubing – 3.300 Kč, Ulm – 5.000 Kč, evropská výstava Dánsko –
nutný příspěvek na dopravu cca 500 – 800 Kč).
Náklady na vánoční večírek za cca 8.000 Kč
Do konce roku – zbývá včetně nájmů cca 25.000 Kč.
Závěr – nutno zvážit způsob občerstvení při výstavě – neúnosně vysoký náklad,
v rozpočtu na rok 2018 bylo 19.000 Kč, značně překročeno.
4. Návrh žádostí o dotaci z rozpočtu města Kuřimi na rok 2019
- v průběhu schůze byla společně vyplněna žádost o dotaci pro Oblastní výstavu mladých
králíků a mladé drůbeže a Výstavy králíků, drůbeže a holubů Kuřim 2018.
5. Výstavní plán – podzim 2018, společné svozy – CV Lysá n. Labem
 Přihlášky na CV Lysá n.Labem – 11/2018 - každý si podá přihlášku sám, bude
organizován společný svoz
6. Zájezdy v závěru roku 2018 a počátkem roku 2019
Straubing – 4.11.2018 od 10,00 hodin, účastníci: Konečný – řidič, Foltan, Vykoupil,
Petřík, Koláček (500 km), pro členy ZO zdarma

Evropská výstava – Dánsko – odjezd 8.11.2018, 2 noclehy, návrat sobota 10.11. –
Konečný, Koláček, Malá?, Reidlinger ? Ondrouch?, nutná spoluúčast ve výši 800
Kč/osobu na dopravu
Ulm – 15.12.2018 – Konečný, Koláček, Malá, Ondrouch? (700 km), pro členy ZO zdarma
Lipsia Lipsko – v termínu MORAVIA – 7.12.2018 – účast se dořeší později
Celkem náklad cca 16.000 Kč.
7. Ukončení chovatelského roku 2018 – chovatelský večírek
- návrh večírek udělat, ale každý si bude útratu hradit sám nebo část (jídlo zajistit na
náklady ZO, pití si bude hradit každý sám)
- termín: návrh pátek 28.12. od 18,00 hodin
8. Diskuse
- výsledky OO Ivančice - holubáři – problematický výběr zvířat do soutěže Předposlední
místo), 1 ČC
- králíci – I.místo (o 2 body před dalším – druhým místem), obhájeno loňské vítězství, 4
ČC
- drůbež – pouze 8 ks, 1 ČC.
9. Usnesení a závěr
Členská schůze ZO ČSCH Kuřim konaná dne 20. 10. 2018
bere na vědomí
 Pokladní zprávu k datu 20. 9. 2018
 výstavní plán pro podzim 2018, včetně zájezdů koncem roku 2018
schvaluje
 návrh na podání žádostí o dotace z rozpoču města Kuřimi na rok 2019 (dotace na
oblastní výstavu mladých králíků a mladé drůbeže a dotace na místní výstavu Kuřim
2019)
Hlasování o usnesení: pro - 11
proti 0
zdržel se – 0
(celkový počet dospělých členů ZO ČSCH Kuřim je 21).
Návrh na usnesení byl přijat.
Zapsala: D. Malá
Ověřovatelé zápisu: L. Pokorný: ………………….
O. Konečný…………………..
Přílohy: prezenční listina
Libor Reidlinger
předseda ZO ČSCH Kuřim

