Zápis č.1 z výborové schůze ČMKCHB konané
7.3.2014
Program : 1. Volba předsedy, místopředsedy, obsazení ostatních funkcí výboru klubu
2. Projednání usnesení konference, připomínek z diskuse, úkoly z minulého
výboru .
3. Zabezpečení klubových akcí jaro 2014
/ soutěž krušnohorské derby, výstava, členská schůze, kurz./
4. Různé, diskuze, závěr.
Výborové schůze se zúčastnili : ing.Havlíček Zdeněk , Stupava 90, 686 01 Uherské Hradiště
Gora Miroslav Hřbitovní 1552, 737 01 Český Těšín
Kopřiva Petr Polanského 2533, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Kabát Mojmír Prášily 130, 342 01 Sušice 1
Hasenöhrl Radek Hradiště Obrovice 2, 432 01 Kadaň
Dvořák Daniel Ponědrážka 48, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Varvařovský Ladislav Bohutín 24, 262 41 Bohutín
Výborovou schůzi zahájil ing.Havlíček Zdeněk volbou výboru.
1.Volba předsedy :
Navrh p.Gory :
p.Dvořák Daniel
Navrh p.Dvořáka
ing.Havlíček Zdeněk
Zvolen ing.Havlíček Zdeněk pro 5 členů proti Gora Miroslav zdržel se ing Havlíček
2.Volba místopředsedy : Návrh p Kabáta
p.Dvořák Daniel
Zvolen Dvořák Daniel pro 6 členů zdržel se p. Dvořák Daniel
3. Volba matrikáře : Návrh ing Havlíčka
p.Gora Miroslav
Zvolen Gora Miroslav
pro 6 členů zdržel se p.Gora Miroslav
4. Volba jednatele : Návrh ing Havlíčka
Petr Kopřiva
Zvolen Petr Kopřiva
pro 6 členů zdržel se Petr Kopřiva
5. Volba ekonoma :
Z diskuse členů byl navržen ing. Havlíček Zdenek
Zvolen ing. Havlíček Zdeněk pro 6 členů zdržel se ing. Havlíček Zdeněk
6. Volba aktivisty : Návrh : ing. Havlíček
Dvořák Daniel
Zvolen Dvořák Daniel
pro 6 členů zdržel se p. Dvořák
7. Volba výcvikáře : Návrh : p.Gora
Kabát Mojmír
Zvolen Kabát Mojmír
pro 6 členů zdržel se p.Kabát
8. Volba poradce chovu :Po delší diskusi členů byl navržen jako hlavní poradce chovu Varvařovský
Ladislav s tím,
že bude mít na starosti hannoverské barváře, pro BB Radek Hasenöhrl a to v součinnosti
s bývalým poradcem chovu barvářů p. Milanem Pavlíkem.
Zvolen Varvařovský Ladislav pro 7 členů
Poradce se zaměřením na BB Radek Hasenöhrl pro 7 členů
Byl schválen nákup vhodného programu k plemenitbě psů.
Projednání průběhu konference :
Vystoupil p. Gora : nepřesné znění usnesení konference, zápis není zpracován
Zajistí p.Gora

Vystoupil ing. Havlíček :

projednat právní názor s více právniky – omezit členství

zahraničních členů

Zjistí : ing Havlíček, p.Dvořák
Vystoupil p.Dvořák : Chyběl referát o pracovní výkonnosti barvářů
Vystoupil ing.Havlíček : zajistí odeslání zápisu konference a zápisu z výborové schůze
Zabezpečení klubových akcí :
Vystoupil ing. Havlíček :
Krušnohorské derby se bude konat 3.5.2014
Schvaluje se poskytnout finanční výpomoc 10 000.-Kč po schválení
propozic soutěže a návrhu na co budou poskytnuté prostředky klubu využity.
Odsouhlaseno všemi 7 hlasy
Vystoupil ing Havlíček : Klubová výstava ČMKCHB se bude konat 17.5.2014 – penzion
Vasury-Kolesa u Kladrub nad Labem.
Dne 16.5.2014 se uskuteční zasedání výboru, sraz v penzionu Vasury
Kolesa u Kladrub nad Labem v 10 hod. Odpoledne příprava
výstaviště, v 18 hod. přezkoušení čekatelů na rozhodčí z výkonu,
v 19 hod se bude konat členská schůze klubu.
Vystoupil ing. Havlíček : Kurz jelenář-vůdce barvář se bude konat 29.5.2014, místo konání
v Doubici v prostorech parku České Švýcarsko.
Vystoupil ing Havlíček : Školení rozhodčích se bude konat dne 14.6.2014 v 10 hod. v
penzionu Vysury- Kolesa u Kladrub na Labem. Ing Havlíček zajistí
výklad nového zkušebního řádu.
Všichni: Zajistit přihlášky a výběr psů na naši celostátní soutěž.
Přihlášky na soutěž zasílat výcvikáři klubu, nebo vedoucímu
aktivistů. Na MFK na Slovensko (15.10.2014) je vždy nominován
vítěz naší soutěže z předchozího ročníku, tedy nyní ing. Jiří Kadera.
Diskuse :
Vystoupil p.Gora Navrhuje nové přihlášky členů posílat matrikáři klubu
¨
odsouhlaseno všemi členy výboru
Vystoupil p. Gora Přednesl analýzu počtu členů, kteří mají zaplaceny členské
příspěvky na další roky , aby jim byl doplatek prominut, kvůli zvýšenému
členskému na 300 Kč celkové výši by se jednalo o 190 členů a šlo by o celkovou částku 9 450
korun.
Návrh byl zamítnut
Vystoupil p. Dvořák
Vyhodnocení dysplazie – jeli možné aby byli určeni 2
posuzovatelé,
kteří by prováděli vyhodnocení dysplazie u barvářů.
Zjistí a projedná ing Havlíček
Vystoupil ing.Havlíček Na školení rozhodčích uvolnit peníze na oběd pro rozhodčí a
vyplacení cestovních náhrad 3 Kč/ 1 km pro řidiče s dvěma
cestujícími.
Odsouhlaseno všemi členy výboru
Vystoupil p.Gora :
Zpravodaj je připravený k tisku do konce měsíce března by měl
být odeslán členům klubu. Počet výtisku 650 ks.
Dále přednesl návrh pro udělení odznaku za zásluhy pro p. Jana Sochora z
Cínovce a p. Huberta Hubíka bývalého jednatele klubu.
Odsouhlaseno všemi členy výboru
Vystoupil ing Havlíček : čestné členství pro p. Brychtu a odznak za zásluhy.
Ocenění za zásluhy pro pana Milana Pavlíka.
Odsouhlaseno všemi členy výboru
Závěr výborové schůze provedl předseda klubu ing. Havlíček Zdeněk
Zapsal dne 7.3.2014 jednatel klubu Petr Kopřiva
Následně odsouhlaseno přítomnými členy

