ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ
Datum konání: 26.8. 2015
Místo konání: Praha, Vinohradská 28
Přítomni: Iveta Kuchařová, František Smyčka, Iveta Kantová, Pavla Macháčková, Zuzana
Outratová, Eva Pávková
Výbor se sešel v počtu 6 členů a je usnášení schopný.
Program jednání:
A/ Úvodní procedury
A1 – zahájení jednání
A2 – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
A3 – odsouhlasení programu jednání
B/ Vlastní program jednání
B1 – kontrola plnění úkolů z jednání výboru 11.6. 2015
B2 – program členské schůze
B3 – z chovu
B4 – II Klubová výstava
B5 – MR BC-agility
B6 – Korespondence z ČMKU
B7 – Výstavní řád
B8 – Různé
B9 – ukončení jednání
A1 – zahájení jednání
Předsedkyně Iveta Kuchařová zahájila schůzi výboru v 17 hod.
A2 – určení zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání
Jako zapisovatel byla určena Iveta Kantová, jako ověřovatelé byly určeny Pavla
Macháčková a Eva Pávková.
hlasování [pro – proti – zdržel se]: 6 – 0 – 0
A3 – odsouhlasení programu jednání
Program jednání výboru byl schválen.
hlasování [pro – proti – zdržel se]: 6 – 0 – 0
B1 – Kontrola úkolů z jednání výboru 11. 9. 2014
B2. – Změna směrnice výboru 1/2014-splněno
B3. – Chovatelský řád-trvá
B7 – Vyúčtování I Klubové a Speciální výstavy-splněno

B2 – Program členské schůze
Program členské schůze :
1. Zahájení schůze
2. Volba komisí- mandátové a volební komise
3. Finanční zpráva KCHBC za rok 2014
4. Zpráva z chovu za rok 2014
5. Zpráva o činnosti a plán činností KCHBC
6. Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise KCHBC
7. Přechod z občanského sdružení na zapsaný spolek
8. Schválení stanov klubu
9. Seznámení s novým standardem
10. Schválení chovatelského a zápisního řádu
11. Schválení bodového ohodnocení za titul BOS
12. Různé
13. Diskuse
14. Doplňující volby
15. Schválení usnesení členské schůze
16. Závěr
Přilohy: 1-Stanovy

2-Chovatelský a zápisní řád
3-Příloha č.1 Chovatelského a zápisní ho řádu
4.-Příloha č.2 Chovatelského a zápisního řád u
5.-Chovatelský servis

hlasování [pro – proti – zdržel se]: 6 – 0 – 0
B3 – Z chovu
Podle zápisního řádu ČMKU stále členové klubu nehlásí úhyn psů a fen. Zápisní řád byl
schválen 8.12.2012 s platností od 1.1.2013. Žádame členy kteří úhyn svých psů/fen
nenahlásily ať tak učiní.
Psy a feny kteří mají několik majitelů musí mít smlouvu o spolumajitelství ve které je
stanoveno kdo má podpisové právo – dle Zápsního řádu schválenéh 8.12.2012 s platností
od 1.1.2013
Z Chovné stanice Ligoretto (maj. p. Pohančaníková) přišla 6.8.2015 přihláška k zápisu
štěňat nekompletní. Po urgenci obdrženo 19.8.2015 nebyli v přihlášce nalepeny originální
štítky s čísly čipů (pouze napsány rukou). Dne 19.8.2015 vložena kontrola vrhu na webové
stránky klubu.
B4 – II Klubová výstava
Příprava trvá
příloha č. 1 - Chek list
B5 – MR BC-agility
Dne 17.8.2015 byly sl. Pavlíně Dohnalové odeslány ceny.
B6 – Korespondence z ČMKU
Klubu byla doručena Smlouva o poskytování služeb plemenné knihy č.1

B7 – Výstavní řád
Informace pro členy Hlavní rozhodčí pro klubové a speciální výstavy, dle výstavního řádu z 1.1.2015, je-li na
klubové, speciální výstavě pouze jeden zahraniční rozhodčí musí klub zajistit rozhodčího
ČMKU z důvodu Protestní komise-Članek 15 bod e)
e)Protestní komise je zpravidla tříčlenná; je tvořena hlavním rozhodčím, ředitelem výstavy a
jedním z rozhodčích. Na výstavách, kde posuzuje pouze jeden rozhodčí, nebo pouze
zahraniční rozhodčí, může být protestní komise pouze dvoučlenná. V takovém případě ji
tvoří pouze hlavní rozhodčí a ředitel výstavy, hlavní rozhodčí musí být rozhodčí ČMKU.
B8 – Různé
Stav účtu klubu k 26.8.2015
pokladna - 50907Kč
účet
- 95398Kč
zahr.měna – 1372 Euro
Sportovní řád- vypracovat -I. Kantová
Nová sportovní soutěž o nejvšestranější BC
příloha č.2
B9 – Ukončení jednání
Předsedkyně Iveta Kuchařová ukončila schůzi výboru v 19.30 hod.
Následující jednání výboru: termín a místo konání budou zveřejněny na webové prezentaci
klubu.
Zápis 26. 8. 2015 vyhotovila: Iveta Kantová
Zápis 26. 8. 2015 ověřily: Pavla Macháčková, Eva Pávková

