Usnesení z výborové schůze dne 1. 9. 2022, Skype

Výbor klubu bere na vědomí:



























Informaci jednatelky Z. Veselé o došlé poště (odvolání proti VDCH, dopis z Magistrátu
hlavního města Prahy – Výjimka ze zákazu vjezdu)
Informaci jednatelky Z. Veselé o odeslané poště (delegace rozhodčích na výstavy pro
2023/jaro2024)
Informaci jednatelky Z. Veselé o došlém emailu ohledně nabídky na odkup domény „vizsla.cz“
Informaci matrikářky H. Svobodové o stavu členské základny
Informaci ekonomky H. Svobodové o aktuálním hospodářském výsledku klubu
Informaci od H. Svobodové o připravenosti nového webu ke spuštění
Informaci od výcvikářky P. Latinové Mičulkové o změně vrchního rozhodčího pro nadcházející
KZV
Informaci výcvikářky P. Latinové Mičulkové o rozhodčích pro MJM a jejich rozdělení na
pracoviště
Informaci výcvikářky P. Latinové Mičulkové o zaslání žádosti o zadání CACT.
Informaci od výcvikářky P. Latinové Mičulkové o nekompletním zasílání výsledkových tabulek
z OMS i Klubů
Informace poradců chovu S. Lepičové a J. Kopřivy o počtu vydaných krycích listů, nakrytých
fenách, počtu vrhů v r. 2022 a nově uchovněných jedincích
Informaci výstavního referenta L. Svobodové (zasláno emailem) o proběhlé klubové výstavě
v Zákupech a přípravě vyúčtování
Informaci výstavního referenta L. Svobodové (zasláno emailem) o Výroční výstavě ČMKU, kdy
návrh rozhodčích klubu nebyl respektován
Informaci výstavního referenta L. Svobodové (zasláno emailem) o plánovaných výstavách pro
rok 2023 a průběhu přijímání delegací rozhodčích vč. jednání s dalšími kluby o spolupráci při
klubových výstavách (Zákupy)
Informaci organizátora L. Svobodové o NFT v Jablonném a finančním výsledku akce
Informaci koordinátora VDCH M. Touše o proběhlém VDCH v Zákupech
Informaci koordinátora VDCH M. Touše o záměru pořízení klubové měrky kohoutkové výšky
psů pro potřeby VDCH. Informace o možnostech pořízení a ceně budou výboru předloženy
později
Informaci koordinátora VDCH M. Touše o zahájení zjišťování zájmu o případný mimořádný
VDCH a jeho uspořádání jako v loňském roce
Poptávku předsedkyně redakční rady A. Veselíkové směrovanou na garanty jednotlivých akcí
o dodání článků do zpravodaje o těchto akcích
Úvahy A. Veselíkové o pořádání klubového plesu a provedení zjišťování zájmu
Informaci předsedy P. Novotného o organizaci MJM vč. informací o terénech pro zkoušky,
ubytování, losování, nástupu, zvěři atd.
Připomenutí A. Veselíkové o nutnosti přípravy podkladů pro změnu chovných podmínek pro
plemeno STA a o doplnění chovných podmínek plemen KCHHMO o nutnost složení zkoušek
v ČR.
Informaci H. Svobodové o probíhající přípravě výroby razítek

Výbor klubu schvaluje:









Žádosti (10) o členství v KCHHMO z.s.
Plán akcí/zkoušek pro rok 2023 připravený výcvikářkou P. Latinovou Mičulkovou
Seznam rozhodčích pro nadcházející KZV vč. změny vrchního rozhodčího
Změny pravidel pro udělování příspěvků za reprezentaci KCHHMO z.s. (znění odsouhlaseno
emailem)
Zvýšení cestovních náhrad, dle aktuálně vyplácené částky ČMKU, tj. 8 Kč/km s okamžitou
platností
Vytvoření kalendáře jako propagačního předmětu v nákladu 500 ks
Vytvoření a pořízení putovní trofeje/poháru pro memoriál Dr. Šimka a plastiky/trofeje pro
MJS 2023
Zorganizování mimořádného VDCH v případě dostatečného zájmu členů

Výbor klubu ukládá:






Předsedkyni redakční rady A. Veselíkové zajištění trofejí/pohárů pro memoriál Dr. Šimka a
MJS 2023
Koordinátorovi VDCH M. Toušovi zjištění možností měrek kohoutkové výšky psů pro pořízení
Jednatelce Z. Veselé za pomoci M. Touše aktualizaci smlouvy s Plemennou knihou
Poradkyni chovu S. Lepičové kontaktovat předsedu Chovatelské rady v záležitosti návrhu
změn podmínek chovnosti
Redakční radě poptat členskou základnu v záležitosti organizace výročního klubového plesu

Usnesení zpracoval Ing. Milan Touš

