USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHBO
konané dne 15.02.2015 v Pension u Svatého Jana, Svobodné Dvory,
Hradec Králové
Členská schůze
I. BERE NA VĚDOMÍ
1. Informaci, že zpráva předsedy, zpráva jednatele, zprávy poradců chovu, revizní zpráva a
zpráva výstavního referenta budou přílohou zápisu a budou zveřejněny na webu klubu.
2. Informaci, že zpráva o hospodaření bude zveřejněna po podání daňového přiznání za rok
2014 na webu klubu
3. Plán akcí na rok 2015
4. Zprávu o Klubových šampionech krásy a nejlepších psech výstavní psi sezóny 2014 (zpráva
výstavního referenta)
5. Zprávu o Klubových šampionech práce a pracovních psech roku 2014
II. SCHVALUJE
1) Volbu mandátové a návrhové komise ve složení
Volební a mandátová: Martina Hodková, Marie Vágenknechtová, Zuzana Jašková
Návrhová: Jana Prokešová, Denisa Strnadová, Šárka Hájková
Zapisovatelem pověřuje paní Ivu Barákovou.
2) Program jednání
3) Návrh rozpočtu pro rok 2015
4) Klubový šampion krásy KCHBO
- splnit zkoušku z výkonu (za zkoušku z výkonu se nepovažuje test vloh, canisterapetuická zkouška a
vytrvalostní zkoušky)
5) Změny v Zápisním řádu KCHBO:
- Jedinci BO s celkovým výsledkem vyšetření na dědičná oční onemocnění „není prostý“ mohou být
spojováni pouze s jedinci zcela negativními (prostými) na všechny vyšetřovaná dědičná oční
onemocnění a chovatel musí ke každému krytí doložit aktuální vyšetření DOV ne starší 1 roku obou
jedinců. Jedinci trpící PRA se v souladu s Chovatelským řádem FCI do chovu nepřipouštějí.
6) Změny v Řádu pro provádění PP, PT a Selektivní chovnost:
- vyhodnocené rentgenové vyšetření na dysplasii kyčelního kloubu s výsledkem 0/0 (FCI A) a
vyhodnocené rentgenové vyšetření na dysplasii loketního kloubu s výsledkem 0/0 (ED 0/0)
- pro titul z. - záchranář: 2 splněné zkoušky druhého stupně ze dvou různých záchranářských
Disciplín plus atest Ministerstva vnitra nebo splněná zkouška na VZ, MR, MS.

8) Nové volby do funkcí:
Poradce klubu pro varietu Malinois: Zuzana Mrňáková
Člen chovatelské komise: Iva Baráková

9) Kauza paní Dlouhé CHS Nobby Rock
- předání zpracovaných materiálů v kauze paní Dlouhé a její chovatelské stanice Nobby Rock na
ČMKU Komisi pro chov a zdraví. V případě zájmu stát se znovu členem KCHBO bude její přijetí
projednáno a případné schváleno členskou schůzí, stejně jako případná smlouva o poskytnutí
chovatelského servisu.

Schválení usnesení: pro 35 - proti 0 - zdržel se 3 – SCHVÁLENO.

Za návrhovou komisi dne 15.2.2015 Ing. Jana Prokešová

