Usnesení z výborové schůze 13.1.2019 (Skype)
Výbor klubu bere na vědomí:
-

Informaci Redakční rady o postupu přípravy Zpravodaje.
Doporučení DR, aby bylo překontrolováno plnění úkolů zadaných Členskou schůzí, schůzemi
výboru a doporučení DR k činnosti výboru.
P. Novotný se jako předseda zúčastní Valné hromady ČMMJ.

Výbor klubu schvaluje:
-

-

-

Návrh doplnění alternativy podmínek chovnosti pro plemeno MOK ve znění:
ZV II.c nos 4 + 2x národní nebo mezinárodní Field Trial (jarní, letní nebo podzimní; nikoliv však
v kategorii Derby), nejméně 1x hodnocení výborně (excelent) a 1x velmi dobře (trés bon) +
zkouška nebo soutěž, kde je více jak jednou v průběhu zkoušek hodnoceno přinášení (PZ, ZVP
apod.)
Návrh bude uveden ve Zpravodaji, členové budou mít tak možnost se s ním seznámi a před
schůzi podat případné protinávrhy.
Návrh na doplnění Provozního řádu o Pravomoci a úkoly funkcionářů zpracovaný L. Svobodvou a
doplněný o přípomínky P. Latinové Mičulkové a J. Kopřivy. Návrh bude zveřejněn ve Zpravodaji a
předložen ke schválení ČS.
Příspěvky za reprezentaci KCHHMO v roce 2018.
Čestné uznání KCHHMO bude uděleno p. Zdeňku Adamovskému.
Osobnost KCHHMO pro rok 2018 bude p. Luděk Müller in memoriam.
Ve Zpravodaji budou zveřejněna pouze usnesení z výborových schůzí a ne kompletní zápisy.
Zrušení účtu u Era banky a využívání pouze účtu u Fio banky.
VDCH při ČS bude omezen počtem 20 psů, hlášení předem pomocí online formuláře. VDCH
posoudí MVDr. F. Šimek.

Výbor klubu ukládá:
-

Všem funkcionářům, kteří ještě nezaslali zprávu do Zpravodaje, tak neprodleně učinit (uzávěrka
6.1.).
M. Blažkovi zajistit plakety a odznaky oceněným na ČS.
Z. Veselé připravit diplomy oceněným na ČS.
L. Svobodové zajistit místo konání ČS.
M. Blažkovi kontaktovat garanta akce KZV Přerov sl. Štěpánku Kolářovou a projednat s ní situaci,
kdy se termín KZV kryje s termínem nominační soutěže.
Redakční radě zajistit na webových stránkách opravu kontaktu na správce majetku.
L. Svobodové vytvořit seznam Čestných uznání, odznaků a osobností KCHHMO za předchozí
roky.

Usnesení zpracovala Lucie Svobodová.

