Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s.

Zápis
ze schůze výboru ČMKCHB č. 3/2019,
která se konala dne 24.5.2019, od 1600 hod v penzionu Kolesa

Přítomni:
1) Ing. Jaroslav Nerad
2) Ladislav Varvařovský
3) Ing. Luboš Vodolan
4) Ing. Josef Kapras
5) Bc. Marek Nekl
6) Ota Buršík
Omluven:
Ing. Marek Kraus
Za kontrolní komisi: Martin Novotný, Miroslav Zatloukal

Průběh schůze:

1. Zapisovatelem schůze byl zvolen Ota Buršík

2. Národní soutěž
Napsat zvací listy na Slovensko, do Maďarska a Polska.
Bude potřeba zajistit ceny, diplomy, visačky atd. Domluvit co je schopná zajistit
oblast a co zajistí výbor.
Výcvikář osloví rozhodčí a oblasti pro nominaci barvářů na soutěž.
Výbor pro tuto soutěž stanovuje startovné na 2.000,- Kč
3. Výstavy na rok 2020
Předběžný termín klubové výstavy je stanoven mezi 18.4.2020, kdy je nahlášena
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích, a 23.5.2020, kdy je nahlášena
Mezinárodní výstava Litoměřice.
Definitivní termíny a místo konání klubové a speciální výstavy budou stanoveny na
příští schůzi výboru a následně nahlášeny na ČMKU. Žádost o výstavy musí být
doručena ČMKU nejpozději 15.8.2019.
4. Převod účtu
Pro větší výhodnost výbor pověřuje pokladníka zřízením účtu u Fio banky, a.s. Zřízení
účtu pak bude oznámeno na webových stránkách klubu.
5. Doména barvar.cz
Pan Stanislav Němec odkoupil doménu barvar.cz a nabídl jí bezúplatně klubu. Výbor
souhlasí s bezúplatným převodem domény do majetku klubu.
6. Přeplatek příspěvků
Výbor obdržel „Výzvu k úhradě přeplatků“ od RIEDIGER legal s.r.o., která zastupuje
paní Brigitte Baumann. Přeplatek za roky 2017 a 2018 činí 4.800,- Kč.
Na základě kontroly plateb příspěvků za rok 2017 a rok 2018 matrikářem, se výbor
usnesl na vrácení přeplatku příspěvků na účet uvedený ve „Výzvě k úhradě
příspěvků“.
7. Matrika
Ti co, jsou, na stránkách klubu uvedeni ve žluté skupině si ukončili členství a
v současné době nejsou členy ČMKCHB. Zaplatili sice zápisné a členské příspěvky
ale nepodali si znovu přihlášku. Upozorňujeme, že si musí podat přihlášku. Po
projednání a odsouhlasení přihlášek se stanou opět řádnými členy klubu. Přihláška pro
znovu obnovení členství nemusí mít doporučení oblasti.

8. Výjimka z klidu chovu pro HB
Z důvodu malého počtu štěňat HB výbor uděluje výjimku z klidu chovu pro pracovně
výjimečné jedince. Vydání povolení ke krytí je v pravomoci hlavního poradce chovu.
Vydání povolení ke krytí na výjimku není nárokové.
9. Přijímání členů
Přijati: Jaroslav Zajíček 12, Jiří Hamata 12, Ing. Libor Burian 4, Martin Sněhota 5,
Kateřina Liehmann 9, Daniel Linhart 1, František Pauk 4

Další schůze výboru je stanovena na 2.8.2019 v Humpolci u Jiřího od 1000 hod.

V Kolesách, dne 24.5.2019

--------------------------------Ing. Jaroslav Nerad

Zapsal: Ota Buršík

