
Výborová schůze 25.11.2012, Chotěboř 

Přítomní: Lada Šípová - Krejčová, Jindřich Šíp, Markéta Kuncková -  Osobně 

                  Eva Černá, Eva Bukričová – po telefonu    

Program: 

a) Klubové předměty, jejich evidence a zajištění prodeje 

b) 1.Mistrovství České republiky – vyúčtování 

c) Plán závodů na rok 2013 

d) Zvýšení odvodů ze závodů pro nečleny klubu 

 

a) Klubové předměty, jejich evidence a zajištění prodeje 

Ladou Šípovou-Krejčovou byl popsán současný stav. Markétou Kunckovou byl navržen následující 

postup: 

1. K 31.12. udělat inventuru a od data 1.1.2013 vést evidenci klubových předmětů. 

2. Pevné směrnice, jak klubové předměty získávat, jak je dále evidovat, zda použít jako sponzorský 

dar, a jakým způsobem je prodávat  -  tím vším by se měl výbor zabývat a na příštím zasedání se na 

tom dohodnout. 

3. Určit způsob obrany proti prodeji klubových předmětů z jiných zdrojů než klubových.  

Hlasování:  

1. Otázka: Zda se chceme zabývat prodejem klubových předmětů, coby zisk klubu? 

5x ano 

2. Všichni zjistíme cenové možnosti a nabídky a podle toho na příští výborové schůzi stanovit 

směrnice a kdo to bude dělat,  

5x ano 

b)  1.Mistrovství České republiky – vyúčtování 

Vyůčtování dopadlo -30,-Kč – záporné, takže by bylo rozumné příštím rokem zajistit Mistrovství jiným 

způsobem tak, aby bylo možné žádat dotace na uspořádání Mistrovství.  

Finančně dluží Davidová 50,-Kč za výkonnostní průkaz a odpouštíme jí startovné.  

Eva Černá dluží 450,-Kč za startovné. Provedeme vzájemné vyúčtování za klubové přeměty, které 

dosud měla Eva Černá v držení. 

5x souhlasíme a bereme na vědomí. 

 

 

 



c)Plán závodů na rok 2013 

Je nutné zadat termínový kalendář do Chovatele. Nutné stanovit termín MČR a případný termín ME, 

pokud dohodneme jeho konání příští rok v ČR. Navržen je závod 23.2.2013 v Praze (pořadatel Eva 

Bukričová), 20.-21.7.2013 v Chotěboři (pořadatel Lada Šípová-Krejčová). 

Termín republiky bude hájený termín (přednostní), nikdo v tomto termínu nesmí nikdo pořádat 

závody v králičím hopu.  

Hlasování: 5x ano 

Je navržena další výborová schůze, kde již musí být dán pevný termín mistrovství a závodů. Další 

výborová schůze v termínu: středa 20,00 12.12.2012.  

Hlasování: 5x ano 

d)Zvýšení odvodů ze závodů pro nečleny klubu 

Zvýšení odvodů navrhla Eva Černá z důvodu nutnosti výrazného zvýhodnění členů klubu oproti 

nečlenům.  

Návrhy na odvody 

Eva Černá  - 50,-Kč za každý start závodníka 

Hlasovat: 5x ano 

Lada Šípová-Krejčová podává námět na další schůzi – vyhlášení klubové soutěže pro závodníky, členy 

klubu. Bodové hodnocení již máme zaneseno v soutěžním řádu, zbývá jen stanovit podmínky a soutěž 

vyhlásit. Otázkou zůstává, jestli vyhlásit věkové kategorie (děti, dospělí), nebo ponechat klubovou 

soutěž pro všechny stejnou. 

Po té byla výborová schůze ukončena. 

Zápis provedla: Lada Šípová-Krejčová 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


