Zápis z 1. výborové schůze KCHHMO – 13. 1. 2019, Skype
Přítomni: M. Blažek, R. Duda, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková , S. Lepičová, P. Novotný,
H. Svobodová, L. Svobodová, Z. Veselá,
Za dozorčí radu přítomen: MVDr. J. Dvořák
1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze.
PROGRAM JEDNÁNÍ VÝBORU
-Zahájení
-Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
-Zprávy jednotlivých funkcionářů -jednatelka, poradci chovu pro jednotlivá plemena,
ekonomka matrikářka, výcvikář, dozorčí rada, chovatelská rada, správce majetku
-Schválení návrhu CHR na doplnění podmínek chovnosti
-Schválení doplnění provozního řádu o popis jednotlivých funkcí výboru klubu
-Schválení příspěvků na reprezentaci klubu
-Příprava zpravodaje
-Příprava ČS a předcházející výborové schůze
-Příprava klubových akcí
-Schválení výše příspěvků na reprezentaci klubu
-Došlá pošta
-Různé
-Závěr
2. Jako zapisovatel navržena P. Z. Veselá, ověřovatelé zápisu H. Svobodová, P. Latinová
Mičulková, zpracování usnesení L. Svobodová. Schváleno jednomyslně.
3. Zprávy funkcionářů:
Jednatel / předseda Redakční rady: informuje o činnosti. Práci na zpravodaji a jeho přílohách.
Uvedeno níže v samostatném bodu.
Poradci chovu: poradci nemají žádné novinky. S. Lepičová informuje o vydávání krycích listů a
práci na přípravě zpravodaje.
Ekonomka a matrikářka: vyúčtování jsou pravidelně zasílána e-mailem členům výboru a
dozorčí rady. Uvedení noví členové jsou přečteni matrikářkou. Výbor schvaluje jednomyslně.
Seznam je přílohou tohoto zápisu. P. Novotný chválí práci současné ekonomky a matrikářky H.
Svobodové.
Výcvikář: zpráva bude uvedena ve zpravodaji.
Zpráva dozorčí rady: MVDr. J. Dvořák doporučuje výboru překontrolovat plnění úkolů zadaných
DR a vzešlých z jednotlivých schůzí.
Správce majetku: stav majetku klubu se od poslední VS nezměnil.
4. Návrh CHR na doplnění podmínek chovnosti MOK:
Schválení návrhu předsedy CHR na doplnění podmínek chovnosti MOK o možnost skládat
zkoušky typu FT, jako alternativu k současným podmínkám. Výboru klubu byl zaslán návrh
e-mailem, návrh byl doplněn o vysvětlující připomínky L. Svobodové. MVDr. J. Dvořák doplňuje
možnost, vzniku samostatné chovatelské skupiny. Probíhá diskuze. M. Blažek souhlasí
s návrhem MVDr. J. Dvořáka. Do diskuze vstupuje předseda CHR V. Veselý. Diskuzi přerušuje
P. Novotný. Dává hlasovat o předloženém doplněném návrhu na doplnění podmínek
chovnosti. Návrh byl schválen 8 pro, 1 se zdržel. Návrh bude otisknut ve zpravodaji a členové
se budou mít prostor s doplněním podmínek seznámit, podat své protinávrhy a vše bude
projednáno na členské schůzi.

5. Doplnění provozního řádu o popis jednotlivých funkcí výboru klubu:
Projednání doplnění provozního řádu o popis funkcí jednotlivých členů klubu. Návrh byl dle
zadání předložen L. Svobodovou e-mailem. Návrh byl postupně doplněn o připomínky P.
Latinové Mičulkové a J. Kopřivy. Dále probíhá diskuze ohledně pravomoci navrhování
rozhodčích. Výbor se shoduje na tom, že seznam rozhodčích, kteří budou navrženi na výstavy
pořádané ČMKU, navrhují poradci chovu ve spolupráci s chovatelskou radou a následně
schvaluje výbor. Předseda dává hlasovat o doplněném návrhu. J. Kopřiva se táže na formulaci
doplněnou k funkci správce majetku. L. Svobodová přednáší. Poté opět probíhá hlasování.
Výbor jednohlasně souhlasí.
6. Schválení výše příspěvků na reprezentaci klubu:
Výbor jednohlasně souhlasí s příspěvkem ve výši 5. 000,-Kč. Příspěvek bude vyplacen Š.
Kolářové, P. Patočkovi a J. Trejbalovi.
V souladu s rozhodnutím ze schůze výboru v Praze bude P.Brabcovi proplaceno startovné za
MBZ. M. Blažek ověří výši startovného.
7. Příprava zpravodaje:
Z. Veselá navrhuje, aby ve zpravodaji byla zveřejněna pouze usnesení z výborových schůzí, a to
především z ekonomických důvodů. Výbor jednohlasně souhlasí.
Z. Veselá informuje výbor, že navrhovaný M. Šafařík, již osobností roku byl. Výbor diskutuje o
dalších možnostech. L. Svobodová navrhuje zesnulého L. Müllera. Probíhá diskuze. S návrhem
souhlasí. L Svobodová připraví otázky a P. Novotný kontaktuje M. Müllerovou.
Členy výboru informuje L. Svobodová ohledně chybějících dokumentů do zpravodaje. Opakují
se předchozí roky a pozdní dodání většiny zpráv. Redakční rada apeluje na všechny členy o
včasné zasílán příspěvků a zpráv jednotlivých funkcionářů. Ohledně zprávy dozorčí rady
informuje MVDr. J. Dvořák. Probíhá diskuze ohledně kontroly dokladů. Zpráva dozorčí rady
bude dodána do konce týdne.
Opět pozdní dodání tabulek. P. Novotný zaslal tabulky výcvikáři klubu. M. Blažek dodá
zpracované tabulky do konce týdne.
8. Příprava členské schůze:
plakety a odznaky zajistí M. Blažek, diplomy připraví jednatelka. Diskuze ohledně čestných
uznání a jubilantů. Na čestné uznání navržen Z. Adamovský. Výbor souhlasí. Sál v Pitkovicích
zařídí L. Svobodová. Výborová schůze bude od 16ti hodin v sobotu. VDCH proběhne od 8:00
hodin před ČS v neděli. Výběr do chovu provede MVDr. Fr. Šimek. Počet psů omezen počtem
20ti psů. Informaci na web zveřejní v následujících dnech redakční rada. H. Svobodová vytvoří
přihlašovací formulář. Hlasovací lístky na schůzi zajistí H. Svobodová. Možnost projekci či
televize poptá L. Svobodová. Projektor zajistí MVDr. J. Dvořák.
9. Příprava klubových akcí:
P. Latinová Mičulková – termín klubových ZV se kryje s termínem nominační soutěže. M. Blažek
kontaktuje garanta akce Š. Kolářovou a dohodne možnosti.
10. Došlá pošta:
P. Novotný informuje o pozvání na valnou hromadu ČMMJ. Předseda účast potvrdí a valné
hromady se zúčastní.
11. Různé:
J. Kopřiva – žádá Z. Veselou o změnu kontaktu na správce majetku. Redakční rada zařídí.
Dále J. Kopřiva informuje o ukončení termínovaného vkladu o Era banky. Navrhuje zrušení
tohoto účtu a využívání pouze jednoho účtu. Výbor jednohlasně souhlasí. H. Svobodová zařídí.

Dále J. Kopřiva navrhuje vytvoření seznamu udělených čestných uznání, odznaků a osobností
roku. L. Svobodová sjednotí a zašle výboru klubu.
12. Termín příští schůze výboru je stanoven před ČS na 30.3.2019 od 16ti hodin.

Předseda klubu poděkoval za účast a schůzi ukončil.
Zapsala Zuzana Veselá

