Zápis
ze schůze výboru KCHČ, z.s. ze dne 23.6.2019, Brno
Přítomni:
výbor: Pertlová, Plouharová, Kozáková, Souček, Šimková
RK: Z. Kučerová (u bodu 7,8 na vyžádání pí. Pertlové)
1. Kontrola zápisu z 23.3.2019 - Vílanec
- Trvá zajištění reklamních předmětů s logem KCHČ – odsouhlaseny ručníky s logem KCHČ +
návrh peněženka s logem, zajistí - Plouharová
- Návrh na rozšíření titulu – Klubový Junior Šampion KChČ
V platnosti od 1.7.2019 - podmínky přílohou, uveřejnit na FB + webu – Souček
2. Změna právního zastoupení – spolupráce bude navázána s p. JUDr. Olivou z Brna, termín do
konce srpna – Pertlová
Zjistit aktuální ceník za právní úkony – Pertlová
3. Termíny Klubových výstav - nahlášení na CMKU – Kozáková
- KV s titulem KV – 6/2020 Praha Šimanda /rezervace místa Plouharová/
- KV bez titulu KV – 19.9.2020 Vílanec /rezervace místa Kozáková/
4. Vyzvat k odstranění nepravdivých údajů z webových stránek majitele bývalé CHS Jarvin-Box –
Kozáková

5. Kozáková informovala o zajištění ubytování, dopravy pro rozhodčího na KV Vílanec 21. 9. 2019
splněno
6. Návrhy rozhodčích na NV a MVP r. 2020 + Klubové Výstavy:
p. Méry Francie, p. Paunovič Srbsko, p. Jílková CZ, p.Kučera CZ,
p. Ahrens A, p. Pehar HR, p. Rojič SLOV, Šusterová-Hradská Dominika SK
- KV s KV Praha – návrh manželé Carlidovi, Švédsko
- KV bez KV Vílanec – návrh p. Ostrovski, PL
nahlášení na ČMKU – Pertlová
7. Návrh na změnu zápisního řádu
HPCH informovala výbor o tom, že již delší dobu se u jedinců předvedených na Popisných
svodech, často opakují některé identické vady. Z krycích listů je zřejmé, že tyto vady se
v chovu upevňují /chovatelé spojují jedince vykazují totožné vady/. Z výše uvedeného důvodu,
dává svodová komise, výboru ke zvážení, zavedení vhodného opatření, které této praxi zamezí
a povede ke zkvalitnění odchovů. Bude projednáno na další VS.
8. Ekonom klubu informoval členy výboru o provedené kontrole účetnictví dne
23. 6. předsedkyní kontrolní komise Zdenou Kučerovou, za přítomnosti členky KK Šárky
Součkové.
9. Výbor rozhodl o zveřejnění dosud nezveřejněných zápisů z členských a výborových schůzí, a to
postupně po úpravách zápisů tak, aby vyhovovaly legislativním úpravám o ochraně osobních
údajů.
Zapsala dne 23.6.2019
Kozáková Nikola – jednatel KCHČ

