Zápis z výborové schůze KCHHMO – 18.3.2016, Domašov u Brna

Přítomni: V. Prouza, S. Lepičová, M. Blažek, J. Kopřiva, J. Sajbot, Z. Veselá, MVDr. Fr.Šimek,
R. Duda, P. Novotný, za DR M. Škrdlík a MVDr. J. Dvořák
Omluveni: L. Svobodová
Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez námitek.
1. Jednání o přípravě členské schůze
a) Jednání o složení pracovních komisí a průběhu schůze.
b) Diskuse o schvalování stanov a volebního řádu.
c) Diskuse k postupu voleb.
d) Diskuse k časové ose programu.
2. Projednávání stanov. Zapracovány připomínky L. Svobodové, J. Sajbota, Fr. Šimka.
1. Stanovy budou promítnuty se změnami členům klubu. Stanovy uvede J. Sajbot.
3. Zprávy funkcionářů.
1. Zpráva jednatelky přečtena J. Sajbotem.
2. Zpráva DR:
 Výbor se obrátil na DR s prosbou o pomoc při řešení dopisu Z. Chrobákové
poradkyni chovu MO, STA. DR zorganizovala osobní setkání S. Lepičové
a Z. Chrobákové za účasti zástupce výboru Klubu J.sajbota. Vše zde bylo
vysvětleno, a tato kauza byla vyřešena. S. Lepičová reaguje - při osobním
setkání řešeno vše bod po bodu. Potřebné dokumenty dodány.
4. Zpráva poradkyně chovu MO, STA:
 Poradkyně chovu seznámila výbor o komunikaci mezi ní a Slovakia vizsla klubem, jako
reakcí na otevřený dopis (uvedený na FB) zaslaný p.Krčmárovou.
5. Zpráva předsedy klubu:
 Přečten dopis od KCHČF ohledně udělování titulů zadávaných na klubových
soutěžích. Klub ČF souhlasí se zadáváním titulů plemeni ČF na soutěžích KCHHMO
a zároveň souhlasí se zadáváním titulů pro naše klubová plemena. Pro upřesnění
telefonicky kontaktován Ing. Tomáš Morbicer. Omezení pro naše krátkosrstá klubová
plemena je u vrcholných akcí, kde se titul zadá pouze drsnosrstým plemenům. Výbor
jednomyslně souhlasí.
6. Zpráva ekonoma:
 Hospodaření. K dnešnímu dni se ziskem 749,-Kč.
7. Matrikář klubu:
 Přijetí nových členů. Přečten seznam nových členů. Schváleno jednomyslně.
8. Chovatelská rada předložila výboru klubu zpracovaný návrh bonitační kód, kartu a metodiku
VDCH. Návrh byl schválen. Výbor předloží k schválení členské schůzi. Bonitační karta, kód
a průběh VDCH bude na Konferenci prezentován p. Veselým.
Zapsala Zuzana Veselá

