USNESENÍ
členské schůze KCHBO
konané dne 18. 2. 2006 v Hradci Králové
Členská schůze

I.

BERE NA VĚDOMÍ

Zprávu předsedkyně klubu
Zprávu hlavní poradkyně chovu
Zprávy poradců chovu pro australské ovčáky a jednotlivé variety BO
Zprávu jednatelky
Zprávu revizní komise
Zpráva ekonoma neexistuje vzhledem k faktu, že jednatelka klubu i přes rozhodnutí
výborové schůze o termínu předložení (15.1.2006) nepředala vyúčtování za svoji
funkci. Ze stejného důvodu neexistuje relevantní Návrh rozpočtu na r. 2006.
7. Zprávu výstavního referenta (kluboví šampioni, nejúspěšnější psi sezóny)
8. Plán klubových akcí na rok 2006
9. Informaci o možnosti uspořádání KlV na Moravě
10. Odstoupení H.Frimmelové z funkce PCH pro laekenois a A.Dlouhé z funkce ekonoma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

SCHVALUJE

1. Změny v Organizačním řádu
a. Chovatelský řád se bude jmenovat Zápisní řád, tato změna se promítne i do
Organizačního řádu
b. sídlo klubu se mění na adresu bydliště předsedy klubu (vždy automaticky po
zvolení nového předsedy klubu).
c. Doplnit bod 2e) Chov je umožněn i nečlenům klubu
d. Doplnit bod 3.4.
e. Změnit bod 5.1. Zkrátit 45 min. přestávku na 15 minut
f. Vnitřní směrnice KCHBO. Problematiku rozdělení kompetencí a funkcí ve
výboru řeší přílohou organizačního řádu.
2. Změny v Chovatelském řádu
a. Členská schůze pověřuje výbor k rozhodnutí o přejmenování Chovatelského
řádu na Zápisní řád
b. Přidat bod 1.3.
c. Oprava Bodu 4.1. (hodnocení u OFA)
d. Oprava bodu 4.4. (prodloužení chovnosti u fen)
e. Oprava bodu 5.1. Třídy chovný, nechovný
f. Bod 5.2. Zkušební vrh – mění se
g. Doplnění bodu 8.12. (následná kontrola může být i feny s prodloužení
chovností)

h. Doplnění bodu 8.12. kontrolu vrhu může provést veterinář v případě překážek
ze strany klubu
i. Doplnění bodu 8.13. minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů
3. Změny v Řádu pro provádění PP, PT, VPPT a selektivní chovnosti
a. Technické záležitosti a změny v souvislosti s předcházecícími změnami CHŘ
b. Doplnění bodu 1.3 (PP se provádí zároveň s PT)
c. Doplnění bodu 2.1 (neutrální vztah)
d. Bod 2.2. (3. člen komise nemusí být člen KCHBO)
e. Změny PT
i. Povinné cviky
ii. Možnosti vyloučení psa z akce
f. zrušení VPPT a legislativní změny s tím související (přejmenování řádu…)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sloučení funkce PCH pro laekenois a HPCH
Odvolání Ivy Kuncmanové z funkce jednatele KCHBO a z výboru.
Výsledek voleb do funkce jednatelky a ekonomky
Podmínky pro hodnocení Klubového pracovního šampiona
Podmínky pro hodnocení Pracovního psa roku
Změnu podmínek pro selekci pro záchranářský výcvik

III.

UKLÁDÁ

1. Zapracovat schválené změny do Organizačního řádu, Chovatelského řádu a Řádu pro
provádění PP, VPPT a selektivní chovnosti
2. Sepsat smlouvu pro potřeby zápisu štěňat nečlenů klubu
3. Zpracovat Vnitřní směrnici KCHBO, která bude přílohou Organizačního řádu
4. Zjistit stanovisko ČMKU ohledně odchovávání štěňat na více klubů
5. Zjistit stanovisko ČMKU k problematice nové legislativy ohledně názvu
Chovatelského řádu. Podle výsledku ponechat nebo přejmenovat název Chovatelského
řádu na Zápisní řád.
6. Jednat s CMC o účasti našich členů na MR BO a MS BO

Návrh Usnesení bylo schválen 34 hlasy (100%)
Zapsala: návrhová komise

