Usnesení Členské schůze KCHHMO, z.s. v Domašově 24.3.2017
ČS ukládá
1. Výboru klubu zpracovat pravomoci a úkoly jednotlivých funkcionářů klubu a navrhnout je pro
doplnění do Provozního řádu.
2. Výboru klubu dořešit problematiku čestného členství po dosažení věku 70 let – od kterého data
se neplatí členský příspěvek?
ČS schvaluje
1. Řídícím schůze P.Novotného, pracovním předsednictvem přítomné členy výboru KCHHMO z.s.,
zapisovatelem Ing.Z.Veselou.
2. Návrhovou komisi ve složení Ing.L.Svobodová, P.Latinová Mičulková, P.Blaška; mandátovou
komisi + skrutátory ve složení H.Svobodová, Bc.A.Brůžková, J.Kopřiva.
3. Program schůze
4. Plán akcí na rok 2018
5. Návrh rozpočtu na rok 2018
6. Protinávrh Š.Kolářové – Zápisní řád KCHHMO, čl.IV, bod 2 předloženého návrhu: Věta "Souhrnné
výsledky z výběru do chovu jsou zveřejňovány na webu KCHHMO." se nahrazuje větou
"Bonitační kódy jsou dále uváděny ve Zpravodaji, v seznamu chovných jedinců a dále statisticky
zpracovávány pro účely klubu a chov plemene."
7. Protinávrh J.Blažka – Zápisní řád KCHHMO, čl.IV, bod 2 předloženého návrhu: slovo „zašle“ se
nahrazuje slovem „doručí“.
8. Dále schvaluje změny v Zápisním řádu KCHHMO předložené výborem Klubu (viz také Zpravodaj).
9. Zrušení Kárného řádu, schváleného dne 4.3.2006.
10. Zrušení Organizačního řádu, schváleného dne 3.3.2001.
11. Přípravu brožury k 25.výroční založení KCHHMO Redakční radou. V brožuře bude uveden
aktuální seznam chovných psů a fen s aktuálními výsledky včetně fotografií.
ČS bere na vědomí
1. Zprávu mandátové komise při zahájení ČS – přítomno 45 členů s právem hlasovat.
2. Zprávy funkcionářů – předseda, jednatel, poradce chovu hrubosrstých ohařů, poradkyně chovu
maďarských ohařů a frízského ohaře (v zastoupení), výcvikář (v zastoupení), ekonom a matrikář,
správce majetku.
3. Změnu na pozicích ekonoma a matrikáře, které nyní vykonává Bc. Hana Svobodová.
4. Zprávu DR.
5. Ocenění:
- Vůdce roku – Petr Novotný
- Zlatý vůdcovský odznak – Petr Novotný
- Stříbrný vůdcovský odznak – Ing.Zuzana Veselá, Viktor Veselý
- Bronzový vůdcovský odznak – Viktor Veselý
- Psi roku – MOK Jantar z Chlumčanské doliny, MOK Duna z Tišnovských revírů, NDO Laky
z Fančali, NDO Běta Berrmont, MOD Avar z Červených vršků
6. Zprávu předsedy CHR.
Usnesení zpracovali: Pavel Blaška, Pavla Latinová Mičulková, Lucie Svobodová

