Usnesení z výborové schůze 23.3.2018 (Domašov u Brna)
Výbor klubu bere na vědomí:
-

Nabídku sponzoringu – jednatelka přepošle H. Svobodové a L.Svobodové k dalšímu řešení.
Nabídku pohárů – předáno J.Kopřivovi.
Informaci RR o pozdním didání zpráv do Zpravodaje a o možnosti zkrácení Zpravodaje (vynechat
zápisy ze schůzí apod.).
Udělení příspěvku 3 000Kč pro podporu chovu málopočetných plemen p.O.Henychovi (SHO).
Informace o zajištění KZV Přerov – P.Novotný; FT a KPZ – P.Mičulková; KLZ-MVČ – A.Brůžková

Výbor klubu schvaluje:
-

-

Návrh na zrušení Kárného a Organizačního řádu bdue předložen na zítřejší ČS
Zajištění výstavy Natura Viva – jednatelka Z.Veselá rozešle e-mailem členům formulář a
zorganizuje zajištění akce.
Celkové příspěvky za reprezentaci klubu v roce 2017 ve výši 31 000Kč.
Výjimku pro fenu MOK Dunu z Tišnovských revírů – prodloužení chovnosti o 1 rok (fena může
být nakryta do dne svých 9.narozenin) – podmínkou je doložení zprávy veterinárního lékaře o
dobrém zdravotním stavu feny poradkyni chovu.
Neschvaluje výjimku pro psa MOK C´Chilly Via Lucis a pro fenu MOK Bríseovna Damashca
Aponivy (u obou chybějící zkoušky).
Startovné na klubové FT: 700Kč/pes nečlen, 500Kč/pes člen, 30EUR/pes zahraniční účastník. V
případě přihlášení psa po datu uzávěrky (vč. na místě) + 100Kč/pes nebo 5EUR/pes
Uzávěrku klubových FT 1 týden před konáním akce.
Členové klubu budou platit složenkou typu A, nikoliv C.

Výbor klubu ukládá:
-

Jednatelce Z.Veselé odpovědět žadatelům o výjimku.
Výboru klubu zabývat se problematikou GDPR (Zákon na ochranu osobních údajů).

Usnesení zpracovala Lucie Svobodová.

Usnesení z výborové schůze 14.1.2018 (Domašov u Brna)
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 bude zveřejněna v nejbližších
dnech.
Plán nahlášených akcí předložený výcvikářem M.Blažkem.

Výbor klubu schvaluje:
-

-

-

Dne 22.1. bude funkce ekonoma a matrikáře předána pí. Haně Svobodové.
Nové členy – viz zápis.
Rozhodčí na KV v Zákupech pro HO a některé třídy MOK (štěňata, dorost, čestná, veteránů):
sobota p.Petr Buba, neděle MVDr.F.Šimek pro HO a A.Brůžková pro uvedené třídy MOK, MOD
(bez nároku na cestovné).
Kapacita VDCH na výstavě v Zákupech bude omezena (50 psů v sobotu, 30 psů v neděli),
přednost mají psi, kteří se přihlásí dopředu spolu s přihláškou na výstavu. VDCH v neděli provede
MVDr.Šimek po posouzení HO, pro sobotu osloví CHR rozhodčího.
V Katalogu chovných jedinců 2017 budou uvedeni pouze psi s /17 v PP.
Vydání katalogu chovných jedinců k 25.výročí klubu (připraveno pro KV v Zákupech) – zajistí RR.
VDCH při ČS bude pořádán 24.3. v 8-9:45. Navržený rozhodčí MVDr.Šimek – osloví R.Duda.
Účast KCHHMO na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem. Zajistí členové výboru/klubu dle další
dohody.

Výbor klubu ukládá:
-

Všem funkcionářům klubu urychleně dodat chybějící zprávy do Zpravodaje.
S.Lepičové a L.Svobodové navrhnout úpravy v Zápisním řádu tak, aby byl v souladu s ostatními
planými dokumenty KCHHMO, a předložit výboru.
L.Svobodové a H.Svobodové navrhnout úpravy všech ostatních zastaralých dokumentů KCHHMO
tak, aby byly v souladu s dokumenty platnými, a předložit výboru.
Snížit pro rok 2017 náklady na pořádání klubových FT, bez snížení jejich kvality, především
snížením nákladů na rozhodčí a případně zvýšením startovného.
Správci majetku J.Kopřivovi zajistí zásobu pohárů, které budou použity při reprezentaci klubu v
zahraničí.

Usnesení zpracovala Lucie Svobodová.

