
Zápis z jednání členské schůze Kynologického klubu Záborná 
 
 
Datum konání: 20.11.2016 
 
Místo konání:  Záborná 
 
Přítomno 15 členů (viz. prezenční listina) 
 
Konstatuje se, že členská schůze Kynologického klubu Záborná je usnášeníschopná. 
 

 
Návrh a schválení programu: 
 

1. Zahájení 
2. Zápis Kynologického klubu Záborná jako pobočného spolku Moravskoslezského 

kynologického svazu, z.s. do spolkového rejstříku  
3. Úprava Klubového řádu 
4. Volba nového výboru 
5. Kynologická liga 
6. Zkoušky 
7. Termíny akcí 
8. Půjčování klubovny 
9. Výcvik 
10. Závěr 

 
Usnesení: Program schválen 15-ti hlasy 
 

 
1. Zahájení 
 
Předseda Kynologického klubu Záborná Oldřich Dvořák přivítal přítomné členy a zahájil 
členskou schůzi. 
 

 
 
2. Zápis Kynologického klubu Záborná jako pobočného spolku Moravskoslezského 

kynologického svazu, z.s. do spolkového rejstříku 
 
Na základě ustanovení článku 4. a 11. stanov Moravskoslezského kynologického svazu, z.s. 
je Kynologický klub Záborná pobočným spolkem Moravskoslezského kynologického svazu, 
z.s.  
 
Kynologický klub Záborná jako pobočný spolek Moravskoslezského kynologického svazu, 
z.s.: 
 

- přijímá stanovy Moravskoslezského kynologického svazu, z.s. 
- stanoví svůj název, a to následovně: Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický 

klub Záborná, pobočný spolek 
- pověřuje jednáním jménem klubu Jaroslava Peřinu, který zajistí přeregistraci klubu ve 

spolkovém rejstříku, 
- mění sídlo a doručovací adresu klubu na Bohdalov 222, 592 13 

 
 
 
 



Usnesení: 
Kynologický klub Záborná je pobočným spolkem Moravskoslezského kynologického svazu, 
z.s. a jako takový: 
 

- přijímá stanovy Moravskoslezského kynologického svazu, z.s., 
- stanoví svůj název, a to následovně: Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický 

klub Záborná, pobočný spolek, 
- souhlasí se zápisem Moravskoslezského kynologického svazu, Kynologického klubu 

Záborná, pobočného spolku, do spolkového rejstříku jako pobočného spolku 
Moravskoslezského kynologického svazu, z.s., 

- pověřuje jednáním jménem klubu Jaroslava Peřinu, který zajistí přeregistraci klubu ve 
spolkovém rejstříku, 

- mění sídlo a doručovací adresu klubu na Bohdalov 222, 592 13. 
 
Usnesení schváleno 15-ti hlasy  
 

 
3. Úprava Klubového řádu 
 
V souvislosti se změnou zápisu klubu ve Spolkovém rejstříku se mění klubový řád, aby byl 
v souladu se stanovami MSKS. Současně se upravují některé články související s chodem 
klubu: 

- Změna názvu klubu 
- Úprava funkcí ve výboru – nově výbor pětičlenný, nově předseda kontrolní komise 
- Ve spolkovém rejstříku bude registrován předseda 
- Změna počtu brigádnických hodin – od r.2017 10 brigádnických hodin 

 
Usnesení: Výroční schůze schvaluje výše uvedené změny. Schváleno 15-ti hlasy  
 

 
4. Volba nového výboru 
 
V souvislosti se změnou zápisu klubu ve Spolkovém rejstříku a změnou klubového řádu je 
nutno provést úpravy ve složení výboru. Po dohodě byla provedena volba nového výboru a 
revizní komise.  
Návrh nového složení výboru a revizní komise: 

- Předseda:  Oldřich Dvořák 
- Místopředseda: Vladimír Veselý 
- Výcvikář:  Jaromír Vlček 
- Hospodář:  Richard Vencovský 
- Pokladník, jednatel: Jaroslav Peřina 
- Revizní komise: Martin Čumpl - předseda 
-        František Bečka 
-      Dita Fuitová 

 
Usnesení: Výroční schůze na základě provedených voleb schvaluje výše uvedené složení 
výboru a kontrolní komise. Schváleno 15-ti hlasy.  
 

 
5. Kynologická liga 
 
Předsedou klubu byla zhodnocena účast na závodech Kynologické ligy kraje Vysočina. Byly 
představeny celkové výsledky a bylo poděkováno za skvělou reprezentaci.  
Dále byla projednána účast na novém ročníku s ohledem na generační obměnu.  
Nově se navrhuje, že účast v celém ročníku (min. 3 závody) nahrazuje splnění brigádnických 
hodin. 



Usnesení: Výroční schůze schvaluje účast klubu na závodech Kynologické ligy kraje 
Vysočina v roce 2017 a účastí člena v celém ročníku (min. 3 závody) splnění brigádnických 
hodin. Schváleno 15-ti hlasy. 
 

 
6. Zkoušky 
 
Předseda klubu oznámil termín zkoušek v Záborné 15.4.2017. Konání zkoušek bude 
upřesněno dle zájmu – min 5 psů. Vedoucí zkoušek Jaroslav Peřina. 
 

 
7. Termíny akcí 
 
25.3.2017 – kousací den Luka nad Jihlavou 
15.4.2017 – zkoušky Záborná 
16.4.2017 – zkoušky Strmilov 
22.4.2017 – liga Záborná 
29.4.2017 – zkoušky Luka nad Jihlavou 
6.5.2017 – liga Jihlava 
13.5.2017 – zkoušky Jihlava 
20.5.2017 – zkoušky Velké Meziříčí 
18.6.2017 – zkoušky Strmilov 
16.9.2017 – liga Moravské Budějovice 
28.10.2017 – liga Luka nad Jihlavou 
 

 
8. Půjčování klubovny 
 
Proběhla diskuse o pravidlech půjčování klubovny jiným organizacím. O těchto akcích není 
dostatečný přehled a dostatečná informovanost 
 
Usnesení: Výroční schůze schvaluje, že veškeré zápůjčky klubovny budou hlášeny 
hospodáři (Richard Vencovský), kterým bude provedeno předání a zpětné převzetí klubovny. 
Schváleno 15-ti hlasy. 
 

 
9. Výcvik 
 
Proběhla diskuse o způsobu výcviku, hlavně s ohledem na nové členy. Bylo by dobré častěji 
společně nacvičovat stopování a poslušnosti s ohledem na pomoc mladším členům a na 
chyby, které se později obtížně napravují 
 

 
10. Závěr 
 
Předseda Moravskoslezského kynologického svazu, Kynologického klubu Záborná, 
pobočného spolku Oldřich Dvořák ukončil schůzi.  
 

 
Zapsal:  Jaroslav Peřina 
 
 
 
Předseda: Oldřich Dvořák 


