Zápis ze sch ze výboru KCHBC ze dne 9. 10. 2010 - B
ítomni: Lenka Folget – Klímová, Eva apníková, Dana Volková, Jaroslav Kouba, Zuzana
Hor ková
Omluveni: Nikola Kope ná
Výbor se sešel v po tu 5 len a je usnášeníschopný
Program sch ze 9. 10. 2010
A/ úvodní procedury
A1 - zahájení sch ze, úvodní slovo
A2 – ur ení zapisovatele a ov ovatel zápisu
A3 - p ípadné dopln ní programu sch ze
A4 - odsouhlasení programu
B/ program sch ze
B1 - kontrola úkol dle posledního zápisu ze sch ze výboru
B2 - kontrola úkol z mezidobí
B3 – seznámení len výboru o jednání s MKU, pop . další samostatná jednání vedená
jménem KCHBC sm rem vn klubu (seznámí jednatel, p edseda, pop ípad SPK i jiný len
výboru pokud taková jednání vedl
B4 - seznámení len výboru o jednání s ú ady i bankou (seznámí jednatel, p edseda,
pokladník pop . jiný len výboru pokud taková jednání vedl)
B5 - seznámení len výboru s ostatní korespondencí - s leny klubu (seznámí jednatel,
pop ípad jiný len výboru pokud takovou korespondenci vedl), s ostatní klubovou
korespondencí
C/ konkrétní body k programu sch ze dne 9. 10. 2010
rozhod í 2011 - dolad ní dle jednání
rezignace lena výboru – Ivo Jennel – podal písemn svoji rezignaci na místo lena výboru
KCHBC

D/ ukon ení sch ze
A1 – p edsedkyn zahájila zasedání výboru KCHBC
A2 – zápis z jednání dne 9. 10. 2010 provede Eva apníková, ov í: Lenka Folget – Klímová,
Zuzana Hor ková
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
B1 - kontrola úkol dle posledního zápisu ze sch ze výboru
- Povinné zkoušky pro za azení do t ídy pracovní byly na webu MKU opraveny –
zodpov dná – Eva apníková
- Na základ dotazu eské pošt bylo zjišt no, že zm nu adresy zasílání výpis z pošty je
nutné urgovat pouze u eské spo itelny. Pokladník spole
s p edsedou navštíví
bankovní ústav a zajistí zm nu adresy.
B2 - kontrola úkol v mezidobí
V mezidobí, na základ emailové korespondence byli projednány tyto úkoly:

Navrhovatelé a zpracovatelé p edložili upravené návrhy zm n stanov, organiza ního ádu a
dalších provád cích p edpis . Tyto p edpisy byly zve ejn ny na webových stránkách klubu,
aby lenové m li možnost se s navrhovanými p edpisy seznámit.
Na stránkách klubu byly zve ejn ny i protinávrhy vzešlé z lenské základny.
Pan Ivo Jennel písemn zaslal výboru KCHBC svoji rezignaci. Z toho vznikla nutnost dovolby
do výboru KCHBC.
Kontrola zajišt ní dopl ujících voleb do výboru klubu a KRK - zajišt no
Kontrola zajišt ní II. Klubové výstavy KCHBC – zajišt no
Na základ velké zaneprázdn nosti sl. Nikoly Kope né se výbor dohodl, že vyhodnocení
klubových sout ží – Klubový šampion, Klubový Junior šampion, Klubový veterán šampion a
Beardie roku provede pí. Zuzana Hor ková, která s tímto pov ením souhlasila.
edání všech materiál týkajících se t chto sout ží z minulosti.
termín: do konce listopadu 2010
zodpov dný: Nikola Kope ná, Zuzana Hor ková

Návrhy na rozhod í rok 2011 – dopln ní dle informací z mezidobí

KV KCHBC
27. – 28. 5. 2011 – Jihlava
V sobotu prob hnou Working testy
V ned li – klubová výstava – Liz Jay – p islíbila ú ast
SV KCHBC
13. – 14.8. 2011 – v jednání - Rychety
V sobotu výstava – Don Moir ch.st. Winaria nebo Harcout – Brown ch.st. Orora – v jednání
V ned li MR BC v agility – v jednání – Zden k Spolek
II. KV KCHBC
9. 10. 2011 – eské Bud jovice
Výstava – B. White – GB – v jednání
Termíny a místo konání klubových akcí na rok 2011 byly zaslány na MKU.
Redak ní rada Ro enky 2010 – složení: Lenka – Folget Klímová, Jana Ježková ml., Lubomíra
Jurášková
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

D – ukon ení sch ze
Zápis provedla: Eva apníková, ov ili: Lenka Folget Klímová, Zuzana Hor
Dne 9. 10. 2010 v eských Bud jovicích.

ková

