USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHBO
konané dne 09.02.2013 v Praze – Dolních Počernicích
Členská schůze
I. BERE NA VĚDOMÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zpráva předsedkyně klubu
Zprávu jednatelky klubu
Zprávy poradců chovu
Zprávu revizní komise
Zprávu ze zasedání výboru FMBB
Zprávu revizní komise o prověření účetnictví KLV Morava 2007+2008
Zprávu revizní komise o přehodnocení chovnosti psa Incident Sa-Kra Beskydy
Návrh akcí klubu
Zprávu o Klubových šampionech krásy a nejlepších psech výstavní psi sezóny 2012
(zpráva výstavního referenta)
10. Zprávu o Klubových šampionech práce a pracovních psech roku 2012
11. Zprávu o reprezentaci na MS BO 2013

II. SCHVALUJE (pro, proti, zdržel se)
1) Volbu mandátové a návrhové komise ve složení
Volební a mandátová: Martina Hodková, Eva Rosová, Aneta Kottová
Návrhová: Eva Hájková, Šárka Hájková, Martin Starec
Volba 21 – 0 – 0 (schváleno)
2) Program schůze
Volba 21 – 0 – 0 (schváleno)
3) Rozpočet klubu na rok 2013
Volba 22 – 0 – 0 (schváleno)
4) Návrh na úpravu OŘ ohledně konání členské schůze 1x za dva roky, v případě potřeby a
nebo při písemné žádosti 20% členů i častěji
Volba 19 – 1 – 2 (schváleno)
5) Návrh na zaměstnání placeného účetního (živnostník nebo firma), který by vedl
účetnictví klubu, podával daňová přiznání a komunikoval s úřady a zároveň na úpravu
funkce ekonoma
Volba 22 – 0 – 0 (schváleno)
6) Volby
Odvolání PCH pro Malinois paní Zuzany Mrňákové
Volba 18 – 0 – 6 (schváleno)
Možnost dát na kandidátku kandidáty, kteří nejsou fyzicky přítomní, ale s volbou souhlasí
a přidat na kandidátku odvolanou Zuzanu Mrňákovou
Volba 24 – 0 – 0 (schváleno)

Nové volby do funkcí:
Předseda klubu: Tereza Horová – 18 hlasů, schváleno
Jednatel: Ing.Marcela Červená – 24 hlasů, schváleno
Ekonom: Jana Turková – 24 hlasů, schváleno
Poradce chovu pro Groenendaely – Blanka Poláčková – 24 hlasů, schváleno
Poradce chovu pro Malinoise – Simona Hurábová – 19 hlasů, schváleno
Členové revizní komise - Marie Vágenknechtová – 24 hlasů, schváleno
- Martin Starec – 23 hlasů, schváleno
- Šárka Hájková – 24 hlasů, schváleno
7) Změnu trestu pro pana Sklenáře
Volba 20 – 1 – 2 (schváleno)
8) Nutnost schválení opětovného přijetí do KCHBO členskou schůzí pro bývalé členy:
a) pana Jakuba Jurčagu
Volba 23 – 0 – 1 (schváleno)
b) pana Ariho Ravela
Volba 24 – 0 – 0 (schváleno)
9) Změny v zápisním řádě
a) chov na jedincích, kteří jsou spoluvlastněni českým majitelem
Volba 24 – 0 – 0 (schváleno)
b) Identifikace na DNA profilu se musí shodovat s identifikací na popisné přehlídce
Volba 24 – 0 – 0 (schváleno)
c) Upravení ZŘ ve všech bodech tak, aby neodporoval možnosti vystavování krycích listů
elektronicky
Volba 24 – 0 – 0 (schváleno)
d) jedinci, kteří mají pomocí DNA testu zjištěnou pozitivitu nebo přenašečství geneticky
podmíněné choroby ovlivňující kvalitu života psa mohou být spojováni jen s negativními
jedinci tak, aby se úmyslně nerodila postižená štěňata
Volba 24 – 0 – 0 (schváleno)
e) Povinné DLK vyšetření pro AUO uchovněné od 01.01.2013, bez ohledu na nález,
s výjimkou pro psy a feny, kterým byl RTG DKK proveden do 28.02.2013 včetně.
Volba 23 – 0 – 1 (schváleno)
f) Pro zařazení AUO do chovu je třeba dodat vyšetření DOV ve věku nejméně započatého
15-tého měsíce, vyšetření nesmí být starší 12-ti měsíců
Volba 19 – 0 – 3 (schváleno)
g) Zrušit povinnost vyšetření SA pro BO, toto vyšetření bude opětovně zařazeno do
zdravotního programu, vyšetření provedené 4 letým a starším psům bude bonusové pro
AUO i BO
Volba 24 – 0 – 0 (schváleno)

III. UKLÁDÁ
1. Zapracovat schválené změny do Organizačního řádu a podat novou verzi na MV
2. Vybrat účetního klubu tak, aby byl tento výběr pro klub co nejvýhodnější
3. Zapracovat schválené změny do Zápisního řádu

Návrh usnesení byl schválen 23 hlasy.
Volba 23 – 0 – 0

