Zápis z konference KCHHMO
19.3.2011 – Ostrovačice u Brna

1) Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu – p. Josef Dědouch, předseda klubu
(zahájil schůzi, navrhl zapisovatelku a přednesl návrh programu schůze)
2) Volba pracovního předsednictva a komisí
Schůze schvaluje:
předložený návrh programu
zapisovatel – sl. Zuzana Sedláková
řídící – p. Václav Prouza
pracovní předsednictvo – p. Dědouch, p. Navrátil, p. Prouza, p. Sajbot, MVDr.
Šimek, p. Šafařík
mandátová komise – p. Sajbot (předseda), pí. Brůžková, pí. Navrátilová
návrhová komise – MVDr. Hlaváč (předseda), p. Hrbek, pí. Chavíková
volební komise – p. Šafařík (předseda), pí. Bergrová, p. Černý Vl.

Předseda volební komise p. Šafařík přednesl návrh volebního řádu – schválen jednomyslně.

3)

Zpráva o činnosti klubu za období 2006 – 2010

1. Předseda klubu p. Dědouch přednesl zprávu předsedy klubu za uplynulé období 2006-2010.
2. Jednatel p. Prouza – zpráva jednatele je uvedena ve zpravodaji. Dále informoval členy o
výborové schůzi konané 18.3.2011.
Předána Čestná uznání klubu p. Josefu Dědouchovi, p. Vladimíru Hastovi a p. Jaroslavu
Sajbotovi.
Předseda DR p. Škrdlík poděkoval p. Dědouchovi za řízení klubu v uplynulém pětiletém
volebním období a vyzvedl jeho zásluhy v řízení klubu.
3. Poradce pro MOD a MOK p. Navrátil přednesl zprávu poradce chovu (viz zpravodaj).
4. Poradce pro NDO, PP, SHO – MVDr. Šimek – zpráva je ve zpravodaji. Dále informoval o Valné
hromadě ČMKU konané 12.3.2011, o složení předsednictva ČMKU a DR ČMKU.

5. Ekonom p. Sajbot přednesl zprávu ekonoma-matrikáře klubu. Informoval stavu klubových
financí za roky 2006 - 2010 (zpráva – viz zpravodaj) a přednesl návrh plánu činnosti (akcí) a
návrh rozpočtu klubu pro rok 2011.
6. Výcvikář p. Šafařík přednesl zprávu výcvikáře klubu (zpráva – viz zpravodaj), zhodnotil MJM,
MRK, MKP, klubové lesní zkoušky.
Předány vůdcovské odznaky: stříbrný – p. Petr Novotný, sl. Lucie Svobodová
bronzový - pí. Hana Kaprová, p. Jan Kopřiva, p. Jaroslav Vecheta
Předáno ocenění „Klubový vůdce roku 2010“ - Ing. Jiřímu Indrovi.

4) Zpráva Dozorčí rady klubu za období 2006 – 2010
Předseda dozorčí rady p. Škrdlík přednesl zprávu DR (viz zpravodaj). Návrh usnesení DR – ve
zpravodaji na str. 43. Dále poděkoval všem aktivním členům klubu za výbornou práci v
uplynulém období.
Hlasováno (jednomyslně) :
- Schůze bere na vědomí předložené zprávy funkcionářů a zprávu DR.
- Schvaluje plán činnosti (akcí) a rozpočet klubu pro rok 2011.

5)

Zpráva mandátové komise
Přednesla členka mandátové komise p. Brůžková. Přítomno je 106 členů.

6) Diskuze
1. L. Svobodová – návrh na omezení DKK na stupeň 2/2, přičemž pes či fena s DKK st.2 musí
mít partnera s DKK nejhůře st.1 (přesné znění a zdůvodnění viz zpravodaj).
2. MVDr. Šimek reaguje na zprávu a návrh L. Svobodové ohledně účasti na klubových
výstavách, navrhuje přenechat problematiku DKK novému výboru a příští ČS.
3. H. Kaprová reaguje na návrh – nesouhlasí, nemůžeme se ohlížet jen na DKK. Chce
ponechat možnost krytí feny s DKK 2/2 psem s DKK 2/2.
4. V. Veselý reaguje na příspěvek H. Kaprové – nesouhlasí, zdraví je nejdůležitější.
5. MVDr. Šimek nesouhlasí s možností hlasování o této problematice na této schůzi.
6. Š. Horák vyjadřuje názor ponechat hlasování na příští ČS.
7. M. Šafařík podává protinávrh následujícího znění: „Nový výbor propracuje a připraví na ČS
2012 návrh L. Svobodové na zpřísnění podmínek DKK u MOK“.
8. MVDr. Hlaváč se přiklání k protinávrhu M. Šafaříka.
O protinávrhu M. Šafaříka je hlasováno a je přijat většinou 58 ze 106 hlasů.
9. Dr. Staňková navrhuje hlasovat o zrušení monitoringu DKK. O návrhu se nehlasuje, nový
výbor ale tento názor vezme v úvahu.
10. M. Blažek otvírá problematiku lysivosti u NDO a žádá o zapsání do usnesení pro nový
výbor.
11. p. Kadlec žádá zkvalitnění informací o chovných jedincích na internetu.

12. L. Svobodová reaguje – pokud majitel zašle informace, jsou na web dodány.
13. MVDr. Šimek – na webu jsou zveřejňovány informace v rozsahu, v jakém jsou uvedeny
v PP.
14. Diskuze je ukončena dotazem z pléna, zda by nebylo možné zveřejňovat i rodiče chovných
jedinců.

7) Volby výboru klubu a Dozorčí rady klubu (přestávka)
8) Zpráva volební komise - výsledky voleb do výboru klubu a do Dozorčí rady klubu:
(přednesl předseda volební komise M. Šafařík)
Konference v tajných volbách zvolila 11-ti členný výbor klubu a 3-člennou Dozorčí radu klubu.
Výbor a Dozorčí rada klubu na svém 1. zasedání (o přestávce konference) si zvolili rozdělení
funkcí takto:
Václav Prouza – předseda klubu
MVDr. František Šimek – místopředseda a poradce pro NDO, PP, SHO
Lucie Svobodová – jednatelka
Jaroslav Sajbot – ekonom a matrikář
Sylva Lepičová – poradce chovu pro MOK a MOD
Martin Blažek – výcvikář
Radek Duda – člen výboru
Štěpán Horák – člen výboru
Jiří Indra – člen výboru
Jan Kopřiva – člen výboru
Pavel Navrátil – člen výboru
Miloš Škrdlík – předseda DR
MVDr. Jiří Dvořák – člen DR
Pavel Chalupa – člen DR

9) Zpráva návrhové komise – návrh usnesení
Předložil předseda návrhové komise MVDr. Jaromír Hlaváč (viz příloha).

Schůze hlasuje o návrhu usnesení – dva přítomní se zdrželi, ostatní hlasovali pro.
Návrh usnesení Konference KCHHMO 19.3.2011 byl přijat.

Zapsala:
Zuzana Sedláková, zapisovatelka konference

