Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 15.6.2011 - Rychety
Přítomni: Lenka Folget-Klímová, JUDr. Monika Koubová, Ivo Jennel, Ing. Dagmar
Netolická, Dana Volková, Jolana Dvořáčková, Mgr. Dita Ungerová
Hosté: Eva Pávková

Výbor se sešel v počtu 7 členů a je usnášeníschopný.
Program schůze 15.6.2011
A/ úvodní procedury
A1 - zahájení schůze, úvodní slovo
A2 – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
A3 - případné doplnění programu schůze
A4 - odsouhlasení programu
B/ program schůze
B1 - kontrola úkolů dle posledního zápisu ze schůze výboru
B2 - kontrola úkolů z mezidobí
B3 – seznámení členů výboru o jednání s ČMKU, popř. další samostatná jednání
vedená
jménem KCHBC směrem vně klubu (seznámí jednatel, předseda, popřípadě SPK či
jiný člen
výboru pokud taková jednání vedl
B4 - seznámení členů výboru o jednání s úřady či bankou (seznámí jednatel,
předseda,
pokladník popř. jiný člen výboru pokud taková jednání vedl)
B5 - seznámení členů výboru s ostatní korespondencí - s členy klubu (seznámí
jednatel,
popřípadě jiný člen výboru pokud takovou korespondenci vedl), s ostatní klubovou
korespondencí
C/ konkrétní body k programu schůze dne 15.6.2011
Delegace rozhodčích
Pracovní úkoly členů výboru
D/ ukončení schůze

A1)
A4)

Předsedkyně zahájila zasedání výboru KCHBC (19:00)
program odsouhlasen

B1)

Změna podpisových vzorů – úkol trvá (do 30.6.2011)
Pokladna převzata novým pokladníkem – bez připomínek – 14.6.2011
Současná místopředsedkyně Monika Koubová převzala agendu bývalé
místopředsedkyně Nikol Kopěčné (předání proběhlo přes prostředníka Dagmar
Netolickou)
Klubový flash disk byl předán předsedkyni
Předání agendy mezi jednatelkami – úkol trvá (do 28.6.2011)

Jednatelka – úkol – požádat Evu Čapníkovou o formální úpravu zápisu ze
členské schůze v Jihlavě a to do podoby, v jaké by mohl být uveřejněn na
stránkách klubu.
B2)

Zuzana Brotánková – emailovou korespondencí schválena její žádost o rozšíření
aprobace na pleneno bearded collie a s tím související hospitace při SV Rychety
(současný výbor: hlasování pro7 –proti 0-zdržel se 0)

B3)

korespondence vedená jménem klubu – Dana Volková seznámila výbor s proběhlou
korespondencí s ČMKU – věc: Roční odvody plemenné knihy č.1 klubu za
vyhotovené průkazy původu – poukázána částka 900,V PPČ 8/2011 vyjde článek o proběhlé klubové výstavě v Jihlavě a WT – autor Lenka
Folget-Klímová

B4)

nikdo nejednal

B5)

Projednání dopisu Evy Říhové Mladé
Věc: 1) spolumajitelství psa a feny v majetku členů klubu
2) Chybné uvedení přiznaných titulů na webu pořadatele NV Klatovy
Stanovisko výboru:
Add 1) na webových stránkách klubu je uvedena mylná (stará) informace
(vyřizuje M. Koubová – termín do 10.7.)
Add2) klub upozorní pořadatele na danou chybu (vyřizuje M. Koubová)
Projednání stížnosti Anety Holmanové
Věc: Údajné neuveřejnění dohodnutého inzerátu v ročence a výstavním katalogu
Stanovisko výboru: inzerát BYL uveřejněn ve výstavním katalogu - v tomto bodě je
stížnost neoprávněná
Inzerce v ročence nebyla zveřejněná, protože sponzoři se standardně zveřejňují
v ročence příslušného roku. Odpověď bude zaslána e-mailem stěžovatelce paní
Klímovou.
Výbor se dohodl na uveřejnění banneru kreslířky Gemy Garcia Ingelmo na klubovém
webu do konce roku 2011

C)

Konkrétní body programu
Delegace rozhodčích na NV Olomouc 2012 – p. Řehánek (odeslaná)
Delegace rozhodčího na MVP Brno 2012 – sobota Hugh Jones, neděle Brigitta
Kremser (odesláno)
Byl podán návrh na vytvoření směrnice výboru KCHBC 1/2011
Jejím předmětem má být náplň práce k funkcím KCHBC
Hlasování 7 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se)
Znění směrnice viz. Příloha
Z toho plynoucí úkoly – Ivo Jennel, Dita Ungerová – grafické zpracování směrnice
Pracovní úkoly členů výboru:

1) D.Ungerová – příprava a realizace nové aplikace pro tvorbu katalogových
stránek bearded collií – termín plnění – do konce roku 2011
2) L. Folget Klímová – vyjednat s webmasterem zprovoznění klubového e-shopu
– termín plnění 31.7.2011
3) Jolana Dvořáčková – evidence a správa drobného majetku klubu.
4) Zajištění akce Víkend s bearded collií - místo konání Rychety – 13.-14.8.2011
Viz. check list - příloha k zápisu, personální zajištění akce je již dohodnuto
5) Druhá klubová akce - podzim České Budějovice – L. Folget Klímová osloví
rozhodčí v pořadí Krinke, Kanás, Linda Peirson
6) Termíny klubových akcí v roce 2012 + zajíštění rozhodčích
28.-29.4. Klubový výstava + Working testy – Margareth Buckley
Speciální výstava (termín bude upřesněn) - Bryony Harcourt-Brown CHS
Orora UK (pokud by nebylo možno zajistit ji, bude osloven Johan Anderson
CHS Alistair´s SE)
7) Návrhy rozhodčího na Středoevropskou MVP Praha – Kersten Sheel (DK)

D)

Ukončení schůze

Zápis provedl: Dita Ungerová
Praha Uhříněves – Kynologický areál Rychety 16.5.2011

