ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU 2013
V roce 2013 a v lednu 2014

zúčastnění členové Výboru:
Tereza Horová – předsedkyně klubu
Marcela Červená – jednatelka klubu
Iva Baráková – výstavní referent klubu
Hana Pisarčíková – hlavní poradce chovu
Jana Turková - ekonom

Výbor se cestou mailových konfer věnoval následujícím bodům:
1) Pro potřeby reprezentace na FMBB ve Slovinsku byl schválen příspěvek na jednotné
oblečení od fy. Alea a to pro sporty Obedience a Agility. Reprezentanti za Mondioring
se rozhodli pro zajištění oblečení vlastní cestou.
2) Výboru se rozhodl zakoupit novou čtečku čipů, vzhledem k tomu, že starší čtečka je
občas poruchová a že na akcích jsou třeba minimálně dvě
3) Byl schválen nákup úložišť pro zdigitalizované materiály a to v podobě externí paměti
4) V návaznosti na předchozí bod bylo možné odsouhlasit brigádně prováděné
skenování historických materiálů od poradců chovu, které by jinak musely být
nákladně na prostor skladovány a zůstaly by veřejně nepřístupné. Tato práce byla
v průběhu roku 2013 a bude i následně v roce 2014 prováděna přes Dohodu o
provedení práce se zájemci z řad členů klubu.
5) Po schválení stanov na MV byl založen nový klubový účet u banky Fio, který je pro
klub výhodný a to pod č. 2100395600/2010. Ke konci roku byl zrušen účet předchozí.
6) Dále proběhl výběr externího účetního pro klub, ze zaslaných nabídek byla vybrána
pro klub nejvýhodnější v co nejvíce parametrech a klub prostřednictvím předsedy
podepsal smlouvu s paní Kupkovou
7) Byly schváleny termíny jednotlivých klubových akcí pro rok 2014
8) Výbor se shodl na nutnosti nechat zrevidovat klubové normativy externím právníkem
a to vzhledem k novelizaci Občanského zákoníku
9) FMBB 2014 bude probíhat ve vzdáleném Finsku a náklady budou pro závodníky ještě
o něco vyšší a proto se výbor rozhodl navýšit i částku a to na cca 2.000/os, kterou se
bude podílet na startovném pro závodníky startující jako řádní členové za KCHBO.
Dále byly schváleny kvalifikační podmínky Agility a Mondioring pro roky 2014 a 2015.
10) Byla upravena směrnice pro odměňování pořadatelů a to navýšením částky na
přihlášeného psa na klubové/speciální výstavě na 30Kč/psa
11) Byla schválena oprava klubového notebooku s předpokládanou cenou do 3.000 Kč.
12) Výboru byla předložena žádost o uvolnění z funkce předsedy KCHBO z důvodu
časové vytíženosti a rodinných důvodů

Zapsala: Tereza Horová
Předseda klubu

