Zápis ze sch ze výboru KCHBC ze dne 12. 2. 2011 - Rychety
ítomni: Lenka Folget – Klímová, Eva apníková, Dana Volková, Alena Kratochvílová, Zuzana
Hor ková
Omluveni: Jaroslav Kouba
Neomluveni: Nikola Kope ná
Hosté: Bohumil Volek, Petra Kratochvílová, Lubomír Morcinek
Výbor se sešel v po tu 5 len a je usnášeníschopný
Program sch ze 12. 2. 2011
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 – konkretní úkoly sch ze – 12. 2. 2011
vyhodnocování klubových sout ží
íprava KV a WT v Jihlav
D – ukon ení sch ze
A1 – p edsedkyn zahájila zasedání výboru KCHBC
A2 – zápis z jednání dne 12. 2. 2011 provede Eva apníková, ov í: Lenka Folget – Klímová, Alena
Kratochvílová
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
A3 - program sch ze nebyl dopln n
A4 - program sch ze byl jednohlasn schválen
B1 - kontrola úkol dle posledního zápisu ze sch ze výboru
eská pošta již zasílá výpisy pov ené osob
úkol – spln no
B2 – kontrola úkol z mezidobí
V mezidobí, na základ emailové korespondence byly projednány tyto úkoly:
Nákup kokard na klubovou a speciální výstavu, kokardy budou pro první až tvrté místo v jednotlivých
ídách + vít zové – úkol: Lenka Folget – Klímová
úkol – trvá
B3 – mezi sch zemi se jednalo:
MKU – výbor delegoval na valnou hromadu MKU – Danu Volkovou
B4 – jednání s ú ady:
Schválené „Stanovy KCHBC“ byly registrovány na Ministerstvu vnitra – úkol: Eva apníková
úkol – spln no

B5 – nebyla další jednání ani korespondence
C - Úkoly k ešení:
íprava KV a WT
úkoly:
1. - Jolana Dvo ková – ohláška, stanovení veterinárních podmínek, zajistit veterinární p ejímku
úkol – trvá
2. - Lenka Folget – Klímová – zajišt ní letenky a ubytování pro rozhod í
úkol – trvá
3. - Dana Volková – zajišt ní stol , ozna ení, tabule, stojky BC, stužky, razítka, karti ky
úkol – trvá
4. - výstavní výbor byl jednohlasn zvolen v tomto složení:
Lenka Folget – Klímová, Lucie Náplavová, Eva apníková, Alena Kratochvílová, Jolana Dvo ková
5. - Sponzoring na klubovou výstavu (PURINA PROPLAN) zajistila Lenka Folget klímová ve spolupráci
s Lucií Náplavovou
- je nutné zajistit sponzoring na WT - ( Eva apníková se nabídla, že ást WT zasponzoruje )
6. - Speciální výstava – Rychety – ohláška, stanovení veterinárních podmínek a veteriná e na p ejímku
zajistí Eva apníková
úkol – trvá
7. - Z hodnocení klubových sout ží vyplynulo, že je nutné vytvo it nové upravené formulá e pro
vyhodnocování výstavních klubových sout ží – úkol: Zuzana Hor ková
úkol - trvá
8. - Vytvo it n kolik p íklad pro snadn jší pochopení propozic výstavních sout ží – úkol: Zuzana
Hor ková
úkol – trvá
9. - Jaroslav Kouba rezignoval na funkci pokladníka KCHBC – p edání pokladny spolu s kontrolou
pokladny provedenou KRK prob hne 17. 2. 2011 v Praze
Novou pokladní se stává : Zuzana Hor ková
Z toho vyplývá úkol: zajistit vy ízení p ístup k bankovnímu ú tu
Zodpov dná: L.Folget-Klímová, Z. Hor ková – úkol trvá
D - Lenka Folget Klímová ukon ila sch zi
edb žný termín p íštího zasedání výboru je 15. 5. 2011 - Rychety
Zápis provedla: Eva apníková, ov ili: Lenka Folget Klímová, Alena Kratochvílová
Dne 12. 2. 2011 - Rychety

-

