
ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE KCHHMO – 10.7.2021, Mladeč – Nové Zámky 

Přítomni: J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, P. Novotný, H. Svobodová, Z. Veselá, A. 

Veselíková 

Za dozorčí radu přítomni: A. Brůžková, J. Dvořák 

Zapisovatel zápisu: H. Svobodová 

Ověřovatelé zápisu: J. Kopřiva, S. Lepičová 

Usnesení: P. Mičulková 

 

 

Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez námitek.  

1.  Jako zapisovatel navržena H. Svobodová, ověřovatelé zápisu J. Kopřiva, S. Lepičová, zpracování 

usnesení P. Mičulková. Schváleno jednomyslně. 

2. Probíhá jednání o přípravě členské schůze.  

 Jednání o složení pracovních komisí a průběhu schůze.  

o Řídící konference: P. Novotný 

o Pracovní předsednictvo: Členové výboru 

o Mandátová komise: H. Svobodová (předseda), Ing. Z. Veselá, A. Veselíková 

o Zapisovatel: Š. Kolářová 

o Ověřovatel zápisu: Z. Veselá 

o Usnesení: H. Svobodová 

o Další komise budou sestaveny před volební konferencí z přítomných dobrovolníků. 

 Diskuse o prezentaci návrhu na vyloučení členky klubu.  

 Diskuse k postupu voleb.  

 Diskuse k časové ose programu.  

3. Výcvikářka P. Mičulková doplňuje návrh rozhodčích na MJS. Výbor souhlasí. Navrhuje výboru 

výrobu speciálních odznaků na MJS. Diskuze o počtu odznaků. Výbor schvaluje výrobu 50ks odznaků.  

4. H. Svobodová informuje o průběhu zkoušek vloh v Rychnově nad Kněžnou, kde došlo ke špatnému 

vyhodnocení pořadí kvůli systémové chybě v systému dogexams, který byl při administrativě zkoušek 

využit. Výcvikářkou P. Mičulkovou byly dotčeným vůdkyním odeslány jménem klubu omluvné dopisy 

spolu s vysvětlením administrativní chyby. Nový pohár za třetí místo je objednán a bude zaslán 

účastnici, které náleží. 

5. Jednatelka Z. Veselá informuje, že výbor neobdržel žádné oficiální stanovisko ani vyjádření od 

ČMKU ohledně návrhu na postih S. Sehnalíkové v úseku chovatelství pro porušení Zápisního řádu 

ČMKU.  

6. Zpráva ekonomky a matrikářky H. Svobodové: Hospodářský výsledek klubu ke dni 30.6.2021 zisk 

115 tis. Přečten seznam nových členů ke schválení. Schváleno jednomyslně. Seznam přílohou zápisu.  

H. Svobodová informuje o novém vývoji klubového webu.  

7. Předseda děkuje členům výboru za jejich odvedenou práci pro klub.  

 

 


