Usnesení z výborové schůze 12.11.2017 (Skype)
Výbor klubu bere na vědomí:
-

Informaci jednatelky Z.Veselé o zaslání podkladů o změně funkcionářů klubu na soud.
Informaci jednately Z.Veselé, že fotografie na klubovém webu je téměř hotová, čeká se na
dodání fotografií z jednotlivých akcí.
Informaci od výcvikáře M.Blažka, že nahlášený termín LZ koliduje s výstavou v Zákupech.
Navrhne nový termín.
Informaci od výcvikáře M.Blažka, že stale nebylo dodáno vyúčtování KLZ-MVČ.
Změnu termínu výstavy v Zákupech na 17.-18.8. (důvod-kolize se Světovou výstavou v
Amsterdamu).
Informaci o zisku z výstavy v Zákupech – CCA 20 tis. Kč.

Výbor klubu schvaluje:
-

Psy a Feny roku, Vůdce roku, Osobnost roku, Čestná uznání – viz zápis.
Rozhodčí pro MO na výstavu v Zákupech – Sineád Taggart (IR), Gerda Halff-van Boven (NL)
Na klubových výstavách budou namátkově kontrolovány čipy a tetování.
Uzávěrku Zpravodaje – pro členy do 24.12., pro výbor do 7.1.
Zápis z výborové schůze musí být výboru předložen ke schválení do 7 dnů po schůzi a na webu
musí být vyvěšen do 14 dnů od data konání schůze. Funkcionáři musí své zprávy dodat buď emailem PŘED termínem konání schůze, nebo osobně přednést na schůzi.

Výbor klubu ukládá:
-

H.Svobodové zajistit podporu OMS Olomouc při pořádání SV v Náměšti – sponzoři,
administrativa, ceny atd.
RR dát na web výzvu pro žadatele o vůdcovský odznak a informaci o uzávěrce Zpravodaje.
Poradci chovu HO R.Dudovi zaslat výboru ke schválení návrh rozhodčích pro HO na dvoudenní
výstavu v Zákupech.
V.Veselému s MVDr.J.Dvořákem zpracovat návrh metodiky pro kontrolu vrhů MO.

Usnesení zpracovala Lucie Svobodová.

Usnesení z výborové schůze 12.8.2017 (Mimoň)
Výbor klubu bere na vědomí:
-

Nákup reklamních předmětů správcem majetku J.Kopřivou a jejich prezentaci na výborové
schůzi, celkový náklad 12 500Kč.
Informaci místopředsedy klubu o stížnosti podané p.Benešem na poradce NDO R.Dudu.
Nabídku od firmy Bauer na poháry na míru.
Výcvikář schválil zadávání CACT na akcích ostatních klubů v r. 2018 pro plemena KCHHMO.
Delegaci rozhodčích na MJS.
Nabídky OMS Olomouc, S.Sehnalíkové a L.Svobodové na uspořádání klubových výstav v r.2018.
Informaci o žádosti o výjimku pro fenu MOK Joákarát z Panských lesů, předloženou CHR. CHR
zašle po projednání výboru s doporučením.
Návrh předsedy na rozdělení funkcí Ekonom a Matrikář a obsazení H.Svobodové do funkce
Matrikáře (L.Kvapilová zůstane ve funkci Ekonoma). Výbor rozhodne po vyjádření DR – do týdne,
v následném e-mailovém hlasování.

Výbor klubu schvaluje:
-

-

Návrh rozhodčích na výstavy pro rok 2018.
Laboratoř Vemodia se zařadí mezi seznam laboratoří, kde mají členové KCHHMO slevu. Logo
Vemodia bude dodáno na webové stránky.
Termíny zkoušek pro rok 2018:
12.5. – KZV okr. Kolín
1.-2.9. – MJM okr. Nymburk, místo Čelákovice
KLZ na okrese Strakonice, výcvikář dojedná s OMS
FT a KPZ v jarním termínu – Nivnice, okr. Uherské Hradiště (zajistí P.Mičulková)
KPZ v podzimním termínu – okr. České Budějovice (zajistí R.Duda)
FT v podzimním termínu – v Čechách, je nutné dale jednat
VDCH při MJS proběhne v pátek v 17h, VDCH provede Dr.Šimek, Dr.Dvořák a p.Šesták
Výběr účastníků na MJS dle určeného klíče.
Termíny výstav pro rok 2018:
16.6.2018 – Speciální výstava při OV Náměšť na Hané
18.8.2018 – Klubová výstava s CAC + Středoevropský vítěz (podléhá schválení ČMKU) v Zákupech
19.8.2018 – Klubová výstava s titulem Klubový vítěz v Zákupech

Výbor klubu ukládá:
-

Místopředseovi J.Kopřivovi odpovědět p.Benešovi na jeho stížnost ohledně nevydání krycích
listů pro fenu NDO.
Jednatelce Z.Veselé zaslat schválený návrh rozhodčích a termíny výstav pro rok 2018.

Usnesení zpracovala Lucie Svobodová.

Usnesení z výborové schůze 17.3.2017 (Pitkovice)
Výbor klubu bere na vědomí:
-

Předání kopie předávacího protokolu předání funkce ekonoma pí.Ladě Kvapilové
Problém v tisku Zpravodaje – tmavé fotky. Místopředseda dojednal slevu. Do budoucna by bylo
vhodné oslovit další tiskárny.
Návrh rozhodčích na klubové ZV Vsetín, návrh rozhodčích na NFT dořeší P.Novotný s J.Drábkem
L.Svobodová – splněná aprobace pro rozhodčí z exteriéru na MOK, MOD. Na SV v Zákupech
posoudí třídy štěňat, dorostu, veteránů a čestnou, příp. MOD

Výbor klubu schvaluje:
-

-

Změny v návrhu Provozního řádu k předložení ČS:
1. Stravné – vypustit, pouze pro zahraniční
2. Ceny za FT
3. Ceny zkoušek – orientační, dle dohody s pořadatelem a podle propozic
4. Škrtá se “výjimečně”
D.Smékal – schválení rozšíření aprobace na rozhodčího z exteriéru pro MOK a NDO po splnění
interní podmínky KCHHMO – zaplacení členství v klubu na 5 let
Zakoupení tiskárny se scanerem poradkyni chovu MOK do výše 3000Kč.
Proplácení nákladů na tisk (papír, toner) a kancelářských potřeb funcionářům klubu na základě
předložených dokladů.
Nákup reprezentačních materiálů pro potřeby klubu.
Za financování a vyúčtování klubových zkoušek zodpovídá garant (člen výboru). Vyúčtovává se
oproti skutečně vynaloženým nákladům.
Organizace PZ při OMS ČL zcela v režii OMS (podmínky domluveny již s předstihem)

Výbor klubu ukládá:
-

Dát na webové stránky upozornění, že je ve Zpravodaji v seznamu akcí špatně datum MJS –
jedná se o září, ne říjen
Redakční radě zajistit dotisk formulářů pro krycí listy – matrice u předsedy DR (osloví ho
S.Lepičová)
J.Kopřivovi zpracovat návrh pro nákup reprezentačních předmětů pro klubové akce (banery,
stan) s cenami
RR oslovit členy a další subjekty pro zajištění grafiky

Usnesení zpracovala Lucie Svobodová.

