Členská schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů
8.3.2009 Poděbrady

Program: viz pozvánka
1. Zahájení a schválení programu členské schůze
2. Volba volební komise a volebního řádu
3. Zpráva předsedy, kontrola úkolů z minulé členské schůze
4. Zpráva hospodářky klubu
5. Zpráva poradkyně chovu
6. Zpráva výcvikáře
7. Bonitační řád diskuze; schválení
8. Jednací řád výboru klubu
9. Volby výboru klubu a revizní komise
10. Diskuze
11. Závěr členské schůze
Připomínky k programu:
Hlasování k přečtenému:
pro: 16
proti:

0

zdržel se: 0

2) Schválení volebního řádu a komise
- Volební komise je tříčlenná
- Vyslovení souhlasu veřejně, že přijímá kandidaturu na člena výboru, ev. revizní komise.
- Veřejná volba po jméně kandidáta, zvednutím ruky
- Zvolen většinou přítomných členů + plné moci.
- Zvoleni bez funkce, funkce si výbor rozdělí na schůzi výboru
Hlasování:
pro: 16
Volební řád schválen

proti:

0

zdržel se: 0

Volba volební komise:
I. Mynářová Zuzana
II. Janická Stanislava
III. Dančová Barbora
Hlasování:
Ad I. - pro: 15
Ad II. - pro: 15
Ad III. - pro: 15
Zvolena volební komise

proti:
proti:
proti:

0
0
0

zdržel se: 1
zdržel se: 1
zdržel se: 1

3) Zpráva předsedy a plnění úkolů
Poslední schůze v Litomyšli – provedeny úkoly zadané na poslední schůzi
Smlouva s nečleny – uzavřena jedna smlouva
Žádost paní Černohubové k povolení rozšíření aprobace rozhodčího pro exteriér psů, pro plemeno
švýcarský honič.

Hlasování:
pro: 16

proti:

0

zdržel se: 0

formulář vyplní a odpoví Ing. Vaňková Eva ev. nový předseda klubu.
Poděkování členům výboru a revizní komise za minulé volební období.
V dubnu bude valná hromada ČMKU – zastoupení pí Herianová
Internetové stránky – 1323 návštěv
4) Zpráva hospodáře – zpráva je přílohou
Odměny za vedení internetu ing. E. Vaňková – 2000 Kč
Hlasování:
pro: 15
proti: 0
zdržel se: 1
odměny za vedení účetnictví – 2000 Kč
Hlasování:
pro: 16
proti: 0

zdržel se: 0

Návrh rozpočtu na rok 2009
Rozpočet minusový –
Poštovné –
3000 Kč
Výstavy –
5000 Kč
Zkoušky –
2000 Kč
Zpravodaj – 16 000 Kč
Účet vedení – 2500 Kč
Internet –
4000 Kč
Celkem
32 500 Kč
Hlasování:
pro: 16

proti:

0

zdržel se: 0

5) Zpráva poradkyně chovu – jako příloha
5 vrhů bernský honič – celkem 35 štěňat
1 vrh švycký honič – celkem 10 štěňat
Feny uchovněny: 6
Psi uchovněni:7
Vydávání krycích listů
Od 1.4.2009 návrh na bonitace
DKK prošlo RTG 13 psů
6) Zpráva výcvikáře - zpráva jako příloha
Barvářské zkoušky honičů:
Klubové zkoušky – tři psi – dva úspěšně
Zkoušky jinde- tři psi – tři úspěšně
Výcvikový den: Těchov / Černá Hora
7 bernských honičů / 1 švycký honič
(celkem 11 účastníků)
Ohlasy kladné
Výkazy dohledávek 2008 – 2x

Nutné zvýšit počet dohledávak – prezentace plemene
Zkoušky 09 – 9-10.5. BZH Brno Venkov
12.– 13. 9 BZH okr. Beroun
24.- 25.10- BZ; BZH Velký Šenov Děčín
Přihlášky ve zpravodaji / internet
Výcvikový den – 19.9.2009 – Těchov
Výcvikový den Klub honičů 31.5.2009 Staré Ralsko
BZH 3.5. Brno - Město
6.6. Staré Ralsko
26.9. Orlík
ZH
31.5. – 1.6. 2009 Kostelní Střímelice
Další info. zkoušky www.myslivost.cz
Dotazy – připomínky
pí Dančová – dopor. Výcvikové dny spíše v jarním období – před zkouškymi
7) Bonitační řád
Iniciován 08
Návrh k vyjádření
Připomínky
- dány jako připomínky k zápisu
1) J. Hůlková
2) JUDr. Menšíková
Pozn. P. Burgersteinová odchází 12:30
Připomínky – p. Hůlková – proč 1x za život
Bod č.3
Opakování bonitace
Individuální bonitace
Výstavy
Lovecké zkoušky
Bonitační kód
Pozn. Odchází JUDr. Menšíková
Hlasování :
Bonitační řád + příloha – bonitační karta – viz příloha s úpravami
Hlasování:
pro: 9

proti:

1

zdržel se: 4

8) Jednací řád
Zaslené připomínky: JUDr. Menšíková
Viz příloha - bez připomínek

Hlasování:
pro: 13

proti:

0

zdržel se: 0

poznámka k bonitačnímu řádu:
Na příští členské schůzi se bude jednat o úpravě další nomenklatuře, aby mohla hodnotit bonitační
komise.

9) Volby viz příloha
Volební komise
Členové výboru – zvoleni členi výboru
Členové revizní komise – zvoleni členové výboru
10) Diskuse:
Písemně od JUDr. Menšíkové
JUDr. Radana Menšíková v rámci diskuse o dokumentech klubu předala výboru klubu prostřednictvím
předsedkyně Ing. Evy Vaňkové podklad k provedení revize základních dokumentů klubu, jehož
součástí je přehled chybějících zápisů z jednání výboru a členských schůzí.
11) Závěr
Usnesení
- Členská schůze schvaluje rozpočet 2009
- Členská schůze doporučuje rozšíření aprobace pro paní Černohubovou pro plemeno
švýcarský honič.
- Členská schůze schvaluje bonitační řád Klubu chovatelů švýcarských honičů platný od
1.4.2009
- Členská schůze schvaluje jednací řád výboru klubu ode dne 8.3.2009
- Členská schůze bere na vědomí přednesené a přiložené zprávy.

Hlasování:
pro: 11

proti:

0

zdržel se: 2

zapsala Levá

