USNESENÍ
Konference KCHHMO, konané dne 19.3.2016 v Domašově u Brna

Konference klubu:
1. Schvaluje:
a) řídícího konference p. Václava Prouzu
b) navržený program konference
c) složení pracovních komisí konference
- mandátová: Bc. Alena Brůžková, Jan Kopřiva, Petr Novotný
- volební: Josef Hlaváč, Lada Kvapilová, Miroslav Šafařík jako předseda
- návrhová: Pavel Blaška, Hana Kaprová, Ing. Zuzana Veselá
d) zapisovatele konference: Štěpánka Kolářová
e) skrutátory: Pavel Brabec, Bc. Alena Brůžková, Šárka Blokeschová
f) pracovní předsednictvo: výbor klubu
g) schválení programu konference
h) volební řád přednesený p. Miroslavem Šafaříkem
i) jednací řád přednesený Ing. Lucií Svobodovou
j) stanovy Klubu přednesené p. Jaroslavem Sajbotem
k) předložené zprávy funkcionářů klubu
- předsedy
- poradce chovu MOK, MOD, STA
- poradce chovu NDO, PP, SHS
- výcvikáře
- jednatele
l) předloženou zprávu o hospodaření klubu za rok 2015 a návrh rozpočtu klubu na
rok 2016
m) předloženou zprávu Dozorčí rady klubu
n) plán činnosti klubu na rok 2016
o) zprávu mandátové komise
p) bonitační řád a metodiku výběru do chovu s úpravou Ing. Lucie Svobodové a p.
Otty Henycha, přednesený p. Viktorem Veselým
q) zrušení poplatku za deváté a další štěně u všech klubových plemen
2. Bere na vědomí:
a) udělení nejvyššího klubového vyznamenání „Čestného uznání KCHHMO“
- p. Janu Bezděkovi
b) udělení klubových „Vůdcovských odznaků“
- bronzový: p. Haně Svobodové, p. Jozefu Demčákovi
- stříbrný: p. Pavle Latinové Mičulkové, p. Vítězslavu Šestákovi
c) udělení titulu „ Klubový vůdce roku 2015“
- p. Štěpánce Kolářové
d) udělení titulu „Pes/Fena roku 2015“ klubovým plemenům
3. Ukládá:
a) nové chovatelské radě: zabývat se problémem dlouhosrstosti u maďarských
ohařů a informovat členy a chovatele klubu
b) novému výboru klubu:
- umístit bonitační karty jednotlivých chovných jedinců k náhledu na web

-

zabývat se otázkou klubových rozhodčích z exteriéru, pro účely výběru do
chovu

4. Bere na vědomí – výsledky voleb nového výboru a Dozorčí rady klubu:
Výbor klubu:
Předseda klubu: MVDr. František Šimek
Místopředseda: Petr Novotný
Jednatelka: Ing. Zuzana Veselá
Členové výboru: Martin Blažek, Radek Duda, Jan Kopřiva, Pavla Latinová
Mičulková, Sylva Lepičová, Jaroslav Sajbot, Hana Netíková Svobodová, Ing. Lucie
Svobodová,
Dozorčí rada klubu:
Předseda DR: Ing. Miloš Škrdlík, MSc., MBA
Místopředseda DR: MVDr. Jiří Dvořák
Členové DR: Bc. Alena Brůžková

Domašov u Brna, 19.3.2016

Usnesení zpracovala: Ing. Zuzana Veselá
Usnesení bylo schváleno přítomnými členy KCHHMO v Domašově u Brna dne 19.3.2016.

