Usnesení z výborové schůze dne 10. 1. 2022, Skype

Výbor klubu bere na vědomí:












Informaci jednatelky Z. Veselé o došlé poště – dopis právního zástupce majitele chovného psa
Bradley z Nebeských rybníků. Záležitost bude projednána na samostatném jednání.
Informace poradců chovu S. Lepičové a J. Kopřivy o počtu vydaných krycích listů, nakrytých
fenách a počtu vrhů v r. 2022.
Účetní uzávěrku a výsledek hospodaření, resp. Zprávu ekonoma a matrikáře klubu za rok
2021.
Informaci koordinátora VDCH o zajištění rozhodčího z exteriéru pro VDCH při ČL. schůzi.
Informaci správce majetku M. Cermana o objednání propagačních předmětů (trička,
odznaky).
Informace správce majetku M. Cermana přípravě nového webu KCHHMO – platební brána.
Informaci předsedy redakční rady A. Veselíkové o termínu uzávěrky zpravodaje.
Korespondenci předanou předsedou P. Novotným v záležitosti registrace vrhu štěňat MOK
odchovaných v zahraničí.
Informaci dozorčí rady ke zprávě ekonoma a matrikáře klubu za rok 2021.
Informace místopředsedy J. Kopřivy o zprovoznění přístupu dalšího člena výboru (M. Touš)
do el. bankovnictví běžných účtů klubu.
Informace koordinátora VDCH M. Touše o předběžném plánu pořádání VDCH v r. 2022.

Výbor klubu schvaluje:












Žádosti (6) o členství v KCHHMO z.s.
Žádost pana pana Prokoráta na příspěvek na startovné (MRK a MKP) i přes pozdní podání.
Udělení vůdcovských odznaků (2x bronzový).
Výcvikářkou P. Latinovou Mičulkovou navržený formát zveřejnění výsledků zkoušek pro
Zpravodaj a pro web KCHHMO.
Návrh rozhodčích pro KZV ve Štěpánově 30. 4. 2022.
Návrh výše poplatků pro KZV, KPZ a za střelce.
Termín konání VDCH při Čl. schůzi.
Finanční nebo materiálovou podporu MČR v canicrossu.
Návrh na schválení Programu Čl. schůze samostatným jednáním nebo mailovou komunikací.
Žádost ekonomky a matrikářky H. Svobodové na zřízení přístupu do el. bankovnictví běžných
účtů klubu pro správce majetku M. Cermana.
Schvaluje předběžný plán pořádání VDCH v r. 2022.

Výbor klubu neschvaluje:


Mediální podporu KCHHMO, z.s. pro MČR v canicrossu

Výbor klubu ukládá:








Matrikářce H. Svobodové zjistit možnost využití RČ nebo čísla OP pro identifikaci při
provádění registrace nových členů klubu KCHHMO přes webové rozhraní.
Výcvikářce P. Latinové Mičulkové přípravu propozic pro KZV ve Štěpánově.
Výcvikářce P. Latinové Mičulkové oslovit navržené rozhodčí pro KPZ v Chrudimi.
Koordinátorovi VDCH M. Toušovi doplnění propozic VDCH o storno podmínky.
Správci majetku M. Cermanovi připravení návrhu znění dokumentů: Všeobecné obchodní
podmínky a Reklamační řád.
Předsedkyni redakční rady A. Veselíkové zaslání všem členům výboru finální verzi Zpravodaje
před jeho tiskem.
Místopředsedovi J. Kopřivovi zřízení přístupu do el. bankovnictví běžných účtů klubu
v rozsahu náhled a poznámky.

Usnesení zpracovala Hana Svobodová

