ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE
konané dne 8.3. 2006 v Blešně
Přítomni:
Simona Hurábová – předsedkyně
Radka Horáčková - jednatelka
Blanka Poláčková - výstavní referent
Hana Pisarčíková - hlavní poradce chovu
Omluvena:
Jana Kočová - ekonom
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Výbor převzal od bývalé předsedkyně Ivy Kuncmanové klubové materiály členské základny, o převzetí byl sepsán
předávací protokol Hanou Pisarčíkovou, nová jednatelka byla pověřena kontrolou převzatých materiálů a
sestavením seznamu členů. Seznam členů je neúplný a zcela v něm chybí přihlášky nových členů a doklady o
platbách členů pro rok 2006.
Bývalá ekonomka Klubu Andrea Dlouhá předá účetnictví Klubu nové ekonomce Janě Kočové. Toto předání je
možné až Andrea Dlouhá dostane vyúčtování od bývalé jednatelky Ivy Kuncmanové. Výbor Klubu pověřil Janu
Kočovou o rekonstrukci účetnictví od roku 2004.
Výbor sestaví uvítací dopis pro nové členy, kterým bude zároveň se zpravodajem zasílat řády klubu, legitimaci,
universální přihlášku na akce klubu, standart plemene
Rozesíláním zpravodaje a členských legitimací je zatím pověřena předsedkyně klubu
Vyřízením přeregistrací Organizačního řádu na Ministerstvu vnitra, přidělení IČO a daňovým přiznáním za KCHBO
byla výborem pověřena předsedkyně Klubu
Výbor vypracoval směrnici o rozdělení funkcí, bude přílohou OŘ
MR BO v agility – sponzor – upomínkový dar – podle finanční situace klubu
Výstavní referentka Blanka Poláčková informovala výbor o klubové výstavě na Moravě – výbor obdržel nabídku na
zajištění klubové výstavy bez zadání titulu KV od ZKO Prostějov na termín 30.09.2006. Výstavní referentka se spojí
s organizátory a projedná podmínky konání této akce.
Výbor si vyžádá od FMBB jejich požadavky pro pořádání světové výstavy, následně pak podle udaných podmínek
zažádá o SV pro rok 2008
Pracovní šampion klubu – soutěž probíhá od 1.1. 2006
Nejlepší pracovní pes – formuláře zhotoví předsedkyně klubu a budou k dispozici ve zpravodaji a na webových
stránkách klubu, kontaktní osoby pro jednotlivé kategorie jsou – Alice Drábkové (agility), Marie Vágenknechtová
(služební a záchranářský výcvik), Simona Hurábová (mondioring a nové sporty)
Výbor objasní situaci kolem účasti našich členů na MS BO a MR BO
Výbor projednal žádost o proplacení repre kombinéz, které si pořídili reprezentanti klubu na MS BO IPO František
Zimek a Josef Pejša (2x1800,-) – schváleno, ale odloženo vzhledem k nejasnostem kolem financím klubu
Výbor požádá pana Krejzu o zaslání zpracovaných zpravodajů k tisku ve formátu .pdf k archivaci
Výbor projedná s panem Krejzou rozdíl v kvalitě zpravodaje mezi čísly 1/05 a 3 a 4/05
Výbor vyzve bývalou jednatelku klubu Ivu Kuncmanovou k předání archivu zpravodajů – všechna vydaná čísla
zpravodajů. Zároveň ji vyzve doporučeným dopisem o urychlené předání vyúčtování a předání hotovosti na účet
klubu.
KCHBO bude spolupořádat zkoušky podle zkušebního řádu KJ Brno na cvičišti ZKO Letňany dne 7.5. 2006
MS BO agility – nová pravidla pro nominaci
- podmínka startu – složená zkouška A2 nebo dle propozic pořadatele
- nejlepší tým z předchozího roku má zajištěný start bez kvalifikace
- kvalifikace bude probíhat od 1.6. 2006 do 31.12. 2006
- bude vypsáno 6 dvoudenních závodů na trávě, z nichž musí tým absolvovat minimálně dva závody
- uzávěrka přihlášek 4 měsíce před konáním akce + dodání výsledků závodů
- zveřejnění nominace 2 měsíce před akcí
- bodování – součet křížem (např. jumping sobota a open neděle)
- upřesnění kvalifikace bude zveřejněno po letošním MS BO

Zapsala Simona Hurábová

