USNESENÍ
Konference KCHHMO, konané dne 19.3.2011 v Ostrovačicích

Konference klubu:
1. Schvaluje:
a) zapisovatele konference Zuzanu Sedlákovou
b) řídícího konference Václava Prouzu
c) navržený program konference
d) složení pracovních komisí konference
- mandátová: p. Sajbot, p. Navrátilová, p. Brůžková
- volební: p. Šafařík, p. Černý, p. Bergrová
- návrhová: p. Hlaváč, p. Hrbek, p. Chavíková
e) volební řád přednesený p. Šafaříkem
f) předložené zprávy funkcionářů klubu
- předsedy
- jednatele
- poradce chovu maďarských ohařů
- poradce chovu NDO, PP, SHS
- ekonoma a matrikáře
- vycvikáře
g) předloženou zprávu o hospodaření klubu za rok 2010 a návrh rozpočtu klubu na
rok 2011
h) předloženou zprávu Dozorčí rady klubu
i) plán činnosti klubu na rok 2011
j) zprávu mandátové komise
2. Bere na vědomí:
a) udělení nejvyššího klubového vyznamenání „Čestného uznání KCHHMO“
- p. Vladimíru Hastovi
- p. Jaroslavu Sajbotovi
- p. Josefu Dědouchovi
b) udělení klubových „Vůdcovských odznaků“
- bronzový: p. Haně Kaprové, p. Janu Kopřivovi, p. Jaroslavu Vechetovi
- stříbrný: p. Lucii Svobodové, p. Petru Novotnému
c) udělení titulu „ Klubový vůdce roku 2010“
- p. Ing. Jiřímu Indrovi
3. Ukládá:
a) novému výboru - propracovat a připravit na ČS 2012 návrh Lucie Svobodové na
zpřísnění podmínek DKK u MOK a dále, aby nový výbor vzal v úvahu
připomínku p. Staňkové o zrušení vyšetřování DKK u MOK
b) novému výboru - zabývat se připomínkou p. Blažka o výskytu lysivosti u NDO

4. Bere na vědomí – výsledky voleb nového výboru a Dozorčí rady klubu :

Výbor klubu:
Předseda klubu: p. Václav Prouza
Místopředseda a poradce chovu pro NDO, PP, SHS : MVDr. František Šimek
Jednatelka: p. Lucie Svobodová
Ekonom a matrikář: p. Jaroslav Sajbot
Poradce chovu pro maďarské ohaře: p. Sylva Lepičová
Výcvikář: p. Martin Blažek
Členové výboru: pp. Ing. Jiří Indra, Štěpán Horák, Radek Duda, Pavel Navrátil,
Jan Kopřiva

Dozorčí rada klubu :
Předseda DR: p. Miloš Škrdlík
Členové DR:
MVDr. Jiří Dvořák, p. Pavel Chalupa

Ostrovačice, 19.3.2011

Usnesení zpracovali: Jaromír Hlaváč, Jiří Hrbek, sl. Chavíková

Usnesení bylo schváleno přítomnými členy KCHHMO v Ostrovačicích dne 19.3.2011.

