
              Výborová schůze 15.8.2019 Hotel Jirmásek 

                                          Humpolec 

Přítomni: Petra Molkupová, Miloslav Sedláček, Jana Černá, Barbora Kohoutová, Eva Beránková,        

Miroslava Davidová, Helena Sedláčková. 

Za revizní komisi: Petr David, Vítězslav Hajný 

Na výborovou schůzi byl přizván Jiří Svítil a Kateřina Štveráčková. 

 

Program:   

1. Čtení zápisu z výborové schůze 13.6.2019 

2. Mistrovství  České republiky 2020 ( pořadatelka K.Štveráčková ) 

termín:  duben, sobota  4. nebo 18.4.2020, domluví K. Štveráčková  

Nymburk,  nájem haly na jeden den 1.500,-/hod 

3. Olympiáda mladých chovatelů ( návrh přednese p. Jiří Svítil ) 

rozšíření o odbornost Králičí hop 

znalosti z chovu králíků, morfologie králíka, soutěžní pravidla závodů, pravidla přidělování bodů, typy 

soutěží – neoficiální soutěže a hry, časový limit, chyby, pravidla závodní dráhy = probírání soutěžního 

řádu 

s akcí souhlasíme a pověřujeme přípravou p. Jiřího Svítila ve spolupráci s výborem 

odsouhlaseno PRO 7, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 

4. Program 

kontaktován jednatelem KKH, domluven termín schůzky září 2019  

pokračování v jednání o dokončení a předání funkčního programu 

5. členské příspěvky 

členové byli osloveni jednatelem, ti kteří nereagovali na výzvu přestávají  

být členem KKH k 31.7.2019. Členové kteří na výzvu zareagovali budou dále řešeni. 

 



 

6. zápis revizní komise 

přečten zápis z revizní komise ze dne 7.6.2019, všechny body vyřešeny, kromě: 

 bod č. 6 -vratka daně 3.990,-Kč za rok 2016 – výbor zváží další postup 

bod č. 7 - L. Šípová nedoložila tabulky členských příspěvků za Chotěboř za rok 2017 a daňové přiznání za 

rok 2016, kde byla vypočtena daň 3.990,-Kč 

7. Mistrovství Evropy 2020 

Bára Kohoutová obvolává haly, které by byly vhodné 

Mezinárodní schůzka rozhodčích a Canin hop komise – L. Šípová připraví 

nové informace 

8. VP  

na žádost o VP doplnit adresu komu žádost odeslat – doplní B. Kohoutová 

Petra Molkupová se s Nikol Šváchovou domluví jakým způsobem se budou  

označovat VP, kterým byla udělena vyjímka bez přestupu do vyšší kategorie 

9. dotace na vzdělávání mládeže 

výbor rozhodl ,že klub KKH nebude o tyto dotace žádat 

PROTI: 7, PRO: 0, ZDRŽEL SE: 0 

10. Lada Šípová – neustále porušuje řád KKH, velmi špatná komunikace, nedořešen  

Single cup 2019, nedořešeno! 

11. Kalendáře 2020 – vytvoří Bára Kohoutová 

 

Další schůze výboru byla stanovena na 10.10.2019 od 17:30 v Humpolci.               

 

   Zápis provedla:   Miroslava Davidová                             Zápis ověřil:  Miloslav Sedláček            


