Zápis z jednání výboru KCHBO, z. s. od 1.2.2018 do 28.2.2018
Členství
31.1.2018 byl uzavřen seznam členů. Členi v roce 2017, kteří neuhradili v term ínu dle Stanov
členský poplatek jsou povinni opětovně uhradit zápisné a zaslat přihlášku, neboť jejich
členství bylo zrušeno. Členství vyznačeno v databázi.
Reprezentace agility pro FMBB
Teamleader Jakub Štýbr zaslal 13.2.2018 Výboru návrh nominace pro FMBB 2018. U všech
členů došlo k ověření členství a kontroly uhrazení závazků vůči klubu. Výbor má velké
výhrady zejména ke 4 nominovaným pro pozdní úhradu členského příspěvku a existenci
neuhrazených finančních závazků vůči KCHBO, z.s. Výbor vyzval na webových stránkách již
v lednu 2018 zájemce o reprezentaci na MS BO ve Slovinsku, aby si pročetli a včas doložili
splnění kvalifikačních podm ínek tak, jak je uvedeno na podstránkách Agility, Obedience a
Mondioringu. Kvalifikační podmínky pro FMBB 2018 jsou zveřejněny na webu Klubu od
4.8.2017. Z tohoto důvodu nechá o podobě reprezentace v předloženém znění rozhodnout
členskou schůzi, která se koná 17.2.2018.
Návrh rozpočtu na rok 2018
Ekonomkou předložen návrh rozpočtu letošní rok. Po zkušenosti z roku 2017 je nutné
navýšit výdaje za reprezentaci FMBB. Naopak lze snížit částku pro DNA profily a jiné. Výbor
souhlasí s předloženým rozpočtem a jeho předložením ČS.
Bonitace jaro 2018
Pravděpodobné místo Ratenice, termín v jednání.
Zásady komunikace
Je nezbytné vypracovat směrnici týkající se zásad komunikace, kdy není možné pro
komunikaci týkající se činnosti klubu využívat SMS, Messenger apod.
Setkání chovatelských klubů
Předseda Klubu obdržel pozvánku na setkání chovatelských klubů, které pořádá ČMKU
24.3.2018. Za KCHBO, z.s. se zúčastní předseda D. Pospíchal.
Žádost o dotaci
14.2.2018 obdrželi předseda D. Pospíchal a jednatelka L. Dušánková žádost p. Elišky
Dolníčkové o dotaci za umístění na 24. (dle výsledků 22.) místo ve finálovém běhu.
“Vážený klube,
ráda b ych touto cestou požádala o dotaci za umístění na FMBB 2017 s mojí fenou Adrien z Krasového kraje,
která se umístila na tomto závodě na 24. místě ve finálovém běhu agility.
Pokud je potřeb a vyplnit nějaký speciální formulář, ráda tak učiním. Prosím jen o navigaci kde ho najdu.
Pokud moje žádost b ude přijata, ob ratem zasílám zb ylých 500 kč za Adrien a 2000 kč za Amnesty.
Předem moc děkuji za vyřízení.
S pozdravem
Eliška Dolníčková”

Vzhledem k prodlení s podáním žádosti, která má být předložena na volně přístupném
formuláři na webu KCHBO, z.s. dle Směrnice 2/2010 do 30.11. příslušného roku a dosud
neuhrazeného závazku 4.000,- Výbor žádost neschvaluje.
Rozhodčí pro AUO KV Mladá Boleslav
Pozvání posuzovat přijala Leslie Sorensen (USA). Druhý den proběhne seminář na téma
“Výklad standardu australského ovčáka a hodnocení vrhu štěňat z hlediska povahy,
vtiskávání (imprinting)”

Rozhodčí SV Horka nad Moravou
Pozvání posuzovat přijaly Babs Robinson (UK) pro BO, Paula McDermid (USA, žijící ve
Španělsku) pro AUO.
Žádost o projednání výroku členské schůze
18.2.2018 obdržel Výbor žádost p. Elišky Dolníčkové o projednání výroku členské schůze.
Výbor se shodl, že nemůže jakkoliv zasahovat do rozhodnutí nejvyššího orgánu, tj. členské
schůze. Zároveň byl přiložen doklad o úhradě dlužné částky.
Sekundární bankovní účet
Pro větší přehlednost pohybů na bankovním účtu bude zřízen druhý účet bez poplatk ů u FIO
banky. Tento účet bude sloužit k platbám výstav, bonitací, výcvikových akcí, apod. Zajistí
předseda.
E-mailové adresy
Budou zřízeny dvě klubové e-mailové adresy bonitace@kchbo.com a vystava@kchbo.com.
Bonitace v Ratenicích
Bonitace se bude konat 1.4.2018, administrativu zajistí L. Dušánková, posuzovat exteriér
budou p. Alexandra Grygarová a p. Hana Pisarčíková.
Směrnice o členství
Úprava Směrnice o členství. Přidáno: Aktivace členství proběhne Výborem klubu ve lhůtě 10
kalendářních dnů od doručení přihlášky a připsání platby na bankovní účet KCHBO, z.s.
Schváleno.
Dotaz p. Elišky Dolníčkové
Výbor obdržel dotaz p. Dolníčkové na možnost uspořádání mimořádné členské schůze.
Odpověď výboru, že mimořádná členská schůze může být svolána dle stanov na základě
písemné žádosti s podpisy 1/5 členů, byla zaslána p. Dolníčkové. Výbor konstatuje, že
svolání mimořádné členské schůze je neobvyklý krok k prosazení zájmu jednotlivce a neměl
by tento nástroj řízení spolku být nadužíván.

