Výborová schůze konaná dne 28. 10. 2005 v Pečkách
Přítomni:
Simona Hurábová - předsedkyně
Blanka Poláčková - výstavní referent
Hana Pisarčíková - hlavní poradce chovu
za KRK Martin Frimmel - předseda KRK
Omluveni:
Iva Kuncmanová - jednatelka
Andrea Dlouhá - ekonom
1, Výbor obdržel od ČKS dopis o neuhrazení odvodů (dopis obdržen září 2005) za členy klubu s tím,
že pokud odvody nebudou uhrazeny, tak ČKS pozastaví vydávání PP členům KCHBO.
Odvody nebyly uhrazeny včas (do konce března 2005). Tuto věc má na starosti jednatelka klubu,
která spravuje agendu a seznam členů.
Odvody jsou již uhrazeny (listopad 2005) a příslušné formuláře zaslal výbor na ČKS.
2, Přestup od ČKS k ČMKU je hotový (1.1. 2006 jsme pod ČMKU) a na ČMKU mají již dopis z ČKS,
kterým reagovali na naši výpověď.
3, Výbor schválil následující organizační změny ohledně zpravodaje
- zpracování a tisk zpravodaje má na starosti pan Krejza
- za obsah zpravodaje zodpovídá výbor klubu – kompletaci podkladů provádí Hana Pisarčíková
- za rozesílání zpravodaje Simona Hurábová
- za seznam členů Iva Kuncmanová
4, Předsedkyně informovala výbor o zaslání společných podmínek chovnosti pro klub KCHBO a
KBB na ČMKU.
5, Výbor dává na vědomí členům klubu, že vzhledem k přestupu k ČMKU není možné pořádat MR
BO ve výkonu podle IPO3. Věc byla projednána na výcvikové komisi ČKS a pan Hodek oznámil
rozhodnutí komise předsedkyni klubu dopisem.
6, Výbor projednával plán klubových akcí na příští rok, který předloží ke schválení členské základně
na schůzi. Termíny navrhovaných akcí spolu s jejich garanty budou uveřejněny ve zpravodaji číslo
4/05. Další výcvikové akce je možné zorganizovat , pokud bude zájem ze strany členů.
Návrhy akcí:
- PP a PT a vítání štěňátek
- Klubová a speciální výstava
- při klubové výstavě proběhne Otevřený šampionát v agility jako oficiální závod se zkouškami –
možnost pořádat spolu s OSA Mladá Boleslav nebo OSA Turnov (pořádá závody při výstavách
v Boleslavi), rozhodčí Zdeněk Spolek.
- při speciální výstavě proběhne závod podle ZOP - rozhodčí asi Jana Svobodová, garantem obou
akcí Simona Hurábová
- 10 ročník MR BO v agility
7, - výbor navrhuje zvážit členskou základnou zda by nebylo dobré zvolit „výcvikáře klubu“, tedy
spíš osobu, která by posuzovala povahové testy a starala se o podklady k sekci výcvik a snažila se
podchytit většinu toho, co se děje v různých odvětvích výcviku. A měla by mít k sobě pověřenou
osobu pro případ, že by se nemohla účastnit PT.
- výbor by uvítal, kdyby se do členské schůze sešlo od členů několik návrhů na podmínky pro
bodování nejlepší pracovní pes roku

- výbor zveřejní navrhované změny v CHŘ a PT na webových stránkách klubu
- výbor odhlasoval, že náklady na cesty spojené s výkonem funkce se budou řídit platným
sazebníkem ČKS
8, členství v FMBB - ČMKU potvrdilo, že jsme oficiálním klubem chovatelů plemene BO a na jeho
základě budeme moci zaplatit příspěvek do FMBB.
Bez zaplaceného členství by nemohli naši členové startovat na MS BO.
Po zaplacení příspěvku na FMBB, bychom jako řádní členové FMBB mohly požádat o pořádání SV
pro rok 2007 (poslední SV se konala při MS BO v roce 2003 v Belgii) a následně kandidovat na
pořadatele MS v agility
9, Výbor navrhuje změnu v organizačním řádu – rozdělení funkcí členů výboru a jejich činnost –
 předseda – je zodpovědný za vedení klubu a zodpovídá se členské schůzi a předkládá na schůzi
zprávu o činnosti klubu, je pověřen jednáním s ČKS a ČMKU, pomáhá při organizaci PP, PT,
výstav a závodů pořádaných klubem nebo na kterých se klub spolupodílí
 sekretář klubu (funkce by měla být přejmenována vzhledem k významu slova jednatel u firem) – je
zodpovědný za evidenci členské základny a dává příkaz ekonomovi k odvodu ČMKU za členy a
zasílá ČMKU jejich seznam, zasílá aktualizovaný seznam členů každý měsíc všem členům výboru
a komisí, zodpovídá se členské schůzi
 hlavní poradce klubu - je zodpovědný za řízení chovu a jeho výsledky. Hlavním poradcem chovu
může být aktivní chovatel s dlouholetou zkušeností a zejména se znalostí zákonitostí genetiky a se
znalostí platného mezinárodního standardu. Hlavní poradce chovu plní tyto úkoly: vede evidenci
chovných jedinců, doporučuje krytí fen vhodnými psy, zúčastňuje se výstav a provádí rozbor
výsledků, je vedoucím chovatelské skupiny, která řídí chov ve smyslu Chovatelského řádu, ze své
činnosti se zodpovídá výboru Klubu, na členské schůzi předkládá zprávu o chovu BO
 ekonom – je člen výboru, je zodpovědný za vedení účetnictví klubu, zodpovídá se členské schůzi
a předkládá na schůzi účetní zprávu, přijímá přihlášky nových členů a vybírá členské příspěvky,
platby za PP, PT a další služby klubu – na vlastní adresu nebo na konto klubu, má přístup ke
kontu klubu
 výstavní referent – je člen výboru, zajišťuje klubovou
a speciální výstavu, přijímá žádosti o přiznání titulu Klubový šampión a vede jejich evidenci.
Zodpovídá se členské schůzi a předkládá jí zprávu o výstavní sezóně a předává ceny za klubové
šampióny.
Zbývá dořešit místopředsedu klubu, zda to zůstane v kompetenci sekretáře klubu, který se stará o
evidenci členské základny, a nebo by jím byl hlavní poradce chovu
10, výbor schválil
- že jednatelka klubu zasílá členům výboru jednou měsíčně aktualizovaný seznam členů
- že všichni členové výboru a komisí musí do 10.1. každého roku odevzdat účetní doklady a
vyúčtování ekonomce klubu
- že členové výboru a komisí nebudou disponovat větší peněžní částkou než 4000,- Kč. Všechny
finanční prostředky nad částku 4000,- Kč jsou povinni do dvou týdnů od jejich nabytí převést na konto
klubu. Výjimky musí schválit dva členové výboru. Pokud bude člen výboru nebo komisí potřebovat
větší peněžní částku je třeba svolení dalšího člena výboru - předsedy nebo ekonoma.
- zavedení internetového bankovnictví, ke kterému má přístup zatím předseda klubu a ekonom.
Zapsala Simona Hurábová

