
Usnesení z výborové schůze 1.6.2019 Náměšť na Hané 
 
Výbor klubu bere na vědomí:  
 
-  Zprávu DR o provedené kontrole účetnictví a matriky dne 1.6.2019 

-  Doporučení DR, aby byla prováděna výběrová řízení na zakázky převyšující částku 50.000 Kč  

-  Návrh DR o schůzích DR v úplném složení s členy výboru 2x ročně, 1 x při lednové schůzi   

    a 1x na výstavě v Náměšti na Hané 
- Zprávu poradce chovu pro hrubosrstá plemena 
- Zprávu poradkyně chovu pro MOK, MOD, STA 
- Zprávu správce majetku  
- Zprávu výcvikáře o proběhlých akcích ZV + PZ, přípravy akcí MVČ (KLZ) při OMS Ústí nad Orlicí, NFT 
Jablonném.   
- Informace výcvikáře o možnostech uspořádání Mem. V. Černého okr. Hodonín, ZV + PZ v květnu okr. 
Prachatice 
- Návrh L. Svobodové o uspořádání Evropského poháru maďarských ohařů v r. 2021 v ČR 
- Zprávu ekonomky a matrikářky 
- Informaci jednatelky o odeslané poště v souvislosti s jedinci vrhu SHO, chovatele p. Henycha 
- Zprávu MVDr. Dvořáka o probíhajících přípravách a zajištění Mem. J. Svobody 
- Informaci o došlé stížnosti od členky klubu na podvodné jednání CHS maďarských ohařů 
 
Výbor klubu schvaluje:  
 
- Zveřejnění informace o jedincích v registrech plemenné knihy pro zveřejnění v klubovém zpravodaji 
- Postup setření k podané stížnosti na jednání CHS MOK 
- Nové členy klubu 
- Hlasováním L. Svobodovou do funkce výstavního referenta 
- Návrh rozhodčích na FT Jablonné v Podještědí  
- Návrh rozhodčích na Mem. J. Svobody, Bělá pod Bezdězem  
- Návrh rozhodčích na Klubové PZ Slaný 
 
Výbor klubu ukládá:  
 
- L. Svobodové zpracovat informace o jedincích zapsaných v registrech plemenné knihy do zpravodaje 

- Členu CHR A. Straňákovi, členu výboru J. Kopřivovi provést kontrolu odchovu MOK na základě podané 
stížnosti členkou klub 

- členům výboru zabývat se vymezení pojmu činnosti chovatelské rady, práv a povinnosti CHR 

- Dr. Dvořákovi pokračovat v organizačních přípravách Mem. Svobody  

- P. Latinové M. zpracovat plán klubových zkoušek pro r. 2020 a předložit výboru ke schválení  

- L. Svobodové připravit plán akce Evropský pohár maďarských ohařů 2021 

- S. Lepičové prověřit způsob platby za vyhodnocení DKK u MVDr. Pepříka 

 

  
Usnesení zpracovala Pavla Latinová M. 


