
ZÁPIS O PRŮBĚHU VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 
základní organizace ČSCH ZO MCC – MORAVIA CAT CLUB,
konané dne 20.03.2012 na adrese Kounicova 67a, Brno

Zahájení 
Schůzi zahájila v 17.00 hod. Paní Arcanidu, jednatelka ZO. Na schůzi bylo přítomno podle prezenční listiny 40
dospělých členů, 1 mladý chovatel. Schůze je schopná usnášení.

Předsedající čl. schůze : p. Reijers
Zapisovatel čl. schůze: p. Pinkava

Program schůze :

1./ Přijetí nových členů, vydání členských známek za r. 2012
Paní Arcanidu předala novým členům členské průkazky. Paní Boušková rozdala přítomným známky na rok 
2012.

2./ Výroční zpráva
Paní Arcanidu přečetla členům Výroční zprávu o fungování ZO za uplynulý rok, činnostech a akcích, včetně 
hospodaření. Zmínila pořádání první výstavy koček, a že akce byla výdělečná. Poděkovala členům, jejich 
rodinným příslušníkům i známým za pomoc s chodem výstavy.
Součásti Výroční zprávy byly přílohy – Zhodnocení výstavy 2011, Stav na bankovním účtu v roce 2011 a 
Vyúčtování výstavy 2011. Členové měli možnost nahlédnout do podrobného vyúčtování.
Dotazy ke zprávě položeny nebyly.

3./ Zpráva revizní komise
Dosavadní předseda – p. Hromek – přednesl zprávu z kontroly revizní komise. 

Zjištěné nedostatky byly mezi členy konzultovány a byla navržena tato řešení :
1. Proplácení hovorného pro jednatelku formou měsíčního paušálu. 
Návrh : částka 400Kč z účtu MCC pro jednatelku, splatná ke 20.tému dni v měsíci, jako úhrada nákladů na 
hovorné. Pro návrh hlasovalo 38 členů, 2 se zdrželi. Návrh byl přijat.
2. Paní jednatelka vypůjčí zdarma organizaci  na dobu neurčitou vlastní tiskárnu, a náplně do této tiskárny 
budou hrazeny organizací. Pro návrh hlasovalo 38 členů, 2 se zdrželi. Návrh byl přijat.
Smlouvu o vypůjčení tiskárny zpracuje Ing. Šrůtková.

Nutno dodržovat přesný název naší organizace na všech fakturách : 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE MCC - MORAVIA CAT CLUB

Pan Hromek z časových důvodů na konci minulého roku složil funkci. Razítko, které měl pan Hromek k 
užívání, řádně předal jednatelce oproti podpisu již loni.
Je třeba zvolit nového předsedu revizní komise.

4./ Volba předsedy revizní komise + členů komise
Jako předseda revizní komise byla navržena Ing. Šrůtková, tato s návrhem souhlasila.
Pro návrh hlasovalo 38 členů, 2 se zdrželi. Návrh byl přijat. Paní Ing. Šrůtková po krátkém představení se 
funkci předsedy revizní komise přijala.
Dále byli na vrženi 2 členové komise. Paní Ing. Tomešová a pan Bc. Lepka. Oba s návrhem souhlasili.
Volba 1.člena komise :
Pro pana Lepku hlasovalo 38 členů, 2 se zdrželi hlasování. Pan Bc. Michal Lepka se stal členem revizní 
komise.
Volba 2.člena komise :
Pro paní Tomešovou hlasovalo 38 členů, 2 se zdrželi hlasování. Paní Ing. LucieTomešová se stala členem 
revizní komise.



5./ Volba člena výboru
Protože má organizace od svého vzniku 4 členy výboru, a podle Stanov ČSCH se doporučuje výbor 
pětičlenný, navrhla paní Arcanidu zvolit do výboru p. Zitterbarta. Pan Zitterbart návrh na člena výboru přijal.
Volba člena výboru – pro návrh bylo 38lidí, jeden se zdržel hlasování.
Pan Zitterbart se stal pátým členem výboru ZO MCC.

6./ Návrh rozpočtu ZO na rok 2012
Paní Arcanidu přednesla členům návrh rozpočtu na rok 2012 (platba domény, hovorné, odměna účetnímu 
aj.) a hrubý odhad nákladů spojených s výstavou v hotelu Avanti + porovnání jednotlivých položek s loňským 
rokem. Rozpočet i detailní finanční úvahu z výstavy 2012 členové shlédli i osobně.
Členové rozpočet na rok 2012 jednohlasně schválili.

7./ Příprava MVK 2012
Generální sponzor – firma Royal Canin zaslala sponzorský dar na účet ZO. 
Hlavní sponzor – BIBS a.s. Zaslal také sponzorský dar na účet ZO. 
Návrh klecného zdarma pro všechny členy, kteří zajistí na MVK sponzora.
Byly rozděleny práce a úkoly mezi dobrovolníky,  těšíme se na spolupráci i se členy, kteří se na schůzi 
nemohli dostavit. Další informace budou zasílány členům emailem.
Pan Reijers sdělil program pátečního zasedání WCC.

8./ Informace z Plenárního zasedání 2012
Pan Reijers zmínil důležité události ze Zasedání, i důvod své rezignace.
Paní Arcanidu připomněla členům, že při prvním použití kocoura do chovu je třeba doložit veterinární atest, 
že kocour má sestouplá varlata v šourku a nemá pupeční kýlu. Atest o tom, že nemá pupeční kýlu, se 
vyžaduje nově i u chovných koček, viz chovatelský řád 2012 na stránkách SCHK.
Chovnost koček i kocourů je nově stanovena jako trvalá, pokud tito byli posouzeni ve třídě otevřené – nad 10
měsíců, a získali známku V. Použitelná je až po dosažení věku 12 měsíců.

9./ Diskuze, různé
Paní Arcanidu požádala členy, aby v souvislosti s administrativou a dotazy respektovali nově zřízené „úřední 
hodiny“ a kontaktovali ji jen v :
Po od 10 - 20hod
Út, St a Čt od 10 -18hod. 
Pá, So a Ne jen vyjímečně. Tyto informace budou i na www stránkách.
Paní Arcanidu požádala členy i o včasné zasílání žádostí, krycích listů a přihlášek na výstavu.

Všechny plánované body programu byly splněny.

Schůze byla ukončena v  19:40.

V Brně 20.03.2012

Zapsali : Jaroslav Pinkava, Nikola Arcanidu


