Usnesení z výborové schůze 22. 4. 2021 (Skype)
Výbor klubu bere na vědomí:

-

Informaci H.Svobodové o postupu tvorby nového klubového webu (zpoždění na straně tvůrce)

-

Informaci výcvikářky P.Mičulkové ohledně aktuálních pravidel pořádání zkoušek a dopadu na
naplánované akce KCHHMO.

-

Administrativní chyba – neuvedení CACT pro plemena KCHHMO na Memoriálu J.Venhody.
Zadávání titulů již prošlo schválením ČMKJ. OMS Třebíč bude žádat o výjimku z důvodu
administrativní chyby.

-

Proběhne osobní schůzka mezi pořadateli MJS (OMS Nový Jičín) a zástupci KCHHMO (výcvikářka,
předseda).

-

Informaci L.Svobodové o přípravě Evropského poháru MO a Mimořádné speciální výstavy
Kroměříž.

Chybu ve Zpravodaji – fena MOD Nota Zoldmáli chybně uvedena jako NEVYBRÁNA DO CHOVU.
Fena absolvovala VDCH s výsledkem VYBRÁNA.

Výbor klubu schvaluje:

-

Pozastavení členství v KCHHMO, z.s. chovatelce Soně Sehnalíkové dle čl. V., odst. 4a Stanov
KCHHMO, z.s. s okamžitou platností a na dobu neurčitou

-

Návrh na vyloučení z KCHHMO, z.s. chovatelky Soni Sehnalíkové dle čl.V., odst. 5e Stanov
KCHHMO, z.s. O vyloučení rozhodne nejbližší Členská schůze/Konference KCHHMO.

-

Návrh postihu chovatelky Soni Sehnalíkové na úseku chovatelství dle čl.X, odst. 9, který bude
zaslán na ČMKU.

-

Návrh rozhodčích na KZV Rychnov.
Čekatelství na klubových zkouškách bude hospitantům umožněno za podmínky, že tím nebude
omezen počet možných startujících.

Výbor klubu ukládá:

-

Jednatelce Z.Veselé informovat chovatelku Soňu Sehnalíkovou o výsledku šetření a o rozhodnutí
výboru.

-

Jednatelce Z.Veselé připravit odpověď pro P ČMKU ohledně prohřešku chovatelky Soni
Sehnalíkové v souladu s rozhodnutím výboru, a zaslat výboru ke schválení.

-

Poradkyni S.Lepičové informovat majitelku feny MOD Noty Zoldmáli o tom, že došlo k
administrativní chybě ve Zpravodaji ve výsledcích VDCH 2020 (fena je VYBRÁNA do chovu).

-

Poradcům chovu důsledně kontrolovat, zda jsou majitelé nově uchověných jedinců členy
KCHHMO.

-

Matrikářce H.Svobodové společně se správkyní webu provést kontrolu seznamu chovných psů a
jejich majitelů, zda mají zaplacen členský příspěvek.

