Zápis z 1.výborové schůze KCHHMO – 19.3.2016, Domašov u Brna

Přítomni: M. Blažek, R. Duda, J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, S. Lepičová, H. Netíková
Svobodová, P. Novotný, J. Sajbot, L. Svobodová, MVDr. Fr. Šimek, Z. Veselá ,
za DR: A. Brůžková, MVDr. J. Dvořák, M. Škrdlík,

1. Předseda přivítal účastníky a seznámil je s programem schůze. Program přijat bez
námitek.
2. Jednání o rozdělení dalších funkcí členů výboru (kromě statutárních zástupců):
1. Ekonom a matrikář: J. Sajbot, schváleno, 11 pro
2. Výcvikář: M. Blažek, schváleno, 9 pro, 2 se zdrželi
3. Poradce NDO, PP, SHS, schváleno, 11 pro
4. Poradce MOK, MOD, STA, schváleno, 11 pro
5. Členové výboru: J. Kopřiva, P. Latinová Mičulková, H. Netíková Svobodová. L. Svobodová
3. Jednání o návrhu na složení chovatelské rady:
Do jednoho měsíce je nutno zvolit novou chovatelskou radu. Na návrh předsedy se do 14ti
dnů zašlou návrhy na jmenování do chovatelské rady, a to na e-mail předsedy klubu
a zároveň jednatelky klubu. Poté, se sestaví kandidátka a na 2. výborové schůzi (po skype)
proběhne volba chovatelské rady. Výbor návrh schvaluje. 11 pro.
4. Zakoupen externí disk klubu pro potřeby archivace klubových dokumentů a podkladů
redakční rady klubu. Disk uložen u jednatelky. Jednatelka zde zálohuje dokumenty a data.
Další dokumenty a soubory redakční rady budou postupně na disk doplňovány.
5. Převod domény klubu: podklady ohledně převodu domény klubu ohar.cz. Doména byla
darována M. Škrdlíkem klubu KCHHMO. Podklady k převodu domény předány L. Svobodovou
jednatelce. Jednatelka ve spolupráci s M. Škrdlíkem zajistí převod domény.
6. Jednání ohledně zápisu importované feny pudlpointra: R. Duda informuje členy výboru
o žádosti o nápomoc KCHHMO při zápisu feny PP dovezené z USA. Fr. Šimek upřesňuje
problematiku. Fena bude po odsouhlasení zařazena do pomocného registru ČMKU. Výbor
jednomyslně souhlasí. 11 pro.
7. Redakční rada klubu: návrhy do redakční rady budou zasílány stejnou formou jako
do chovatelské rady. O předsedovi redakční rady rozhodne volba po e-mailové dohodě.
8. Návrh H. Netíkové Svobodové:
Navrhnuto možné zlepšení komunikace výboru. Výbor připouští komplikace ohledně
emailové a skypové komunikace. H. Netíková Svobodová přislíbila přípravu návrhu
po seznámení se s chodem výboru. Návrh předloží na další osobní schůzce výboru.
9. Jednání ohledně výběru do chovu:
 Při KZV: Fr. Šimek provede výběr do chovu. Komise bude doplněná o dva členy CHR,
která bude zvolena. Na web bude umístěna bonitační karta ke stažení, informace o
metodice a průběhu výběru do chovu. A apelace na přihlášení se předem. Na výběr
do chovu budou rovněž zajištěny tištěné bonitační karty.



Při KV: jako rozhodčí z exteriéru bude osloven O. Nehyba. Oslaví jej poradce chovu
R. Duda. V případě odmítnutí bude zajištěn jiný rozhodčí z blízkého okolí.
10. J. Dvořák žádá o konzultaci vhodnosti terénů na MJM 2016. Terény navštíví výcvikář klubu
M. Blažek spolu s L. Svobodovou.
11. Razítko jednatele předáno L. Svobodovou Z. Veselé.
12. Na závěr předseda klubu apeluje na otevřenou komunikaci a pomoc a jednání na rovinu mezi
členy.
Důležité závěry a shrnutí:
1. Uvedení stanov do souladu s NOZ zajistí jednatelka ve spolupráci se statutárními
zástupci klubu a členy výboru
2. Převod domény: zajistí jednatelka ve spolupráci s předsedou dozorčí rady
3. Uvedení informací k výběru do chovu na webové stránky: zajistí redakční rada
webu
4. Zajistit souhlas o zapsání feny PP do registru ČMKU
5. Prohlédnout terény na MJM (zajistí výcvikář a L. Svobodová)
6. Zvolit chovatelskou a redakční radu klubu do 1 měsíce.
7. Dokumenty budou průběžně archivovány na externí disk.

Zapsala Zuzana Veselá

