Členská schůze KRaAOP
Jihlava, 2.7.2011

Přítomni:
4 členové na začátku schůze
Za KRaAOP výbor + revizní komisi přítomni:
Mgr. Denisa Adamová (DA)
Eva Červená (EČ)
Ing. Eva Mayerová (EM)
Josef Svoboda (JS)
Soňa Vágnerová (SV)
Za KRaAOP výbor omluveni:
Zdeňka Prášilová (ZP)
Táňa Sobíková (TS)
Ester Románková (ER)
Za KRaAOP výbor neomluveni:
Libor Tvrdek (LT)
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CHOVNÝ PÁR


Člen – p. Svačina měl připomínku o informaci na krycím listu (rtg DKK:
nemožnost krýt psa či fenu, kteří dohromady nedávají 2,25 či nemožnost krýt psa
či fenu, kteří mají oba v bonitačním kódu v povaze č. 2). O tomto se hlasovalo,
zda to zachovat, krom 2 členů, kteří byli proti, všichni byli pro zachování.
Podmínky tedy zůstávají stejné, ale EČ zapracuje tyto podmínky do
chovatelského řádu tak, aby s nimi mohli být chovatelé seznámeni dříve než
obdrží krycí list.

EČ

ZMĚNA SANKČNÍCH POPLATKU
 Odsouhlaseny tyto změny sankčních poplatků:
1. Krytí jedinců, splňujících veškeré chovné podmínky, ale bez platných krycích
listů – fixní sankce 1000,- Kč.
2. Výjimkou je, bylo-li o krycí list prokazatelně a včas zažádáno (třeba doložit), a
přesto krycí list vystaven nebyl . V takovém případě vyhotoví majitel feny spolu
s majitelem psa zápis o krytí, který obsahuje stejné náležitosti jako krycí list.
Sankce se v takovém případě neplatí.
3. Krytí jedinců, nesplňujících podmínky chovatelského řádu klubu – fixní sankce
3000,- Kč.
4. Krytí, kdy 1 nebo oba jedinci nejsou uchovněni – fixní sankce 2000,- Kč + 1500,Kč za každé odchované štěně. PP vrhu budou vydány jen v případě, že
neuchovněný rodič (neuchovnění rodiče) bude (budou) uchovněni na nejbližším
možném „předvedení za účelem uchovnění“.
 Změna poplatků na předvedení za účelem uchovnění na 2. uzávěrku, a to pro
členy 250,- Kč, pro nečleny 500,- Kč.

EČ

NOVÉ FCI STANDARDY (KAO, SAO)


Nové FCI standardy – členové informování o nových standardech a o změnách.
Na základě těchto změn byly aktualizovány naše bonitační karty.

EČ, EM

BONITAČNÍ ŘÁD


Aktualizován bonitační řád, viz. http://www.kraop.wz.cz/03bonrad.php

EČ

POKLADNA A ÚČETNICTVÍ - 2011


JS nepředložil členům vyúčtování pokladny a účetnictví za tento rok, slíbil
doložit na našem webu.

JS

KLUBOVÁ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVA





JS se nabídl, že zařídí sponzora Happy Dog a vybavení výstavy lidmi (lidi do
zápisné kanceláře, v kruhu a překladatele pro A. Bushinak). Bohužel nic z toho se
neuskutečnilo, jelikož 5.9. oznámil že se výstavy nezúčastní on (ani nikdo z jeho
slibovaných zdrojů), ani Happy Dog.
TS bude komunikovat se zbraslavským areálem a zařídí ubytování pro všechny
členy výboru dle požadavků.
EM slíbila, že zajistí odvoz A. Bushniak do Zbraslavy a odsud zpět do Prahy, což
neuskutečnila.
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VOLBA DO REVIZNÍ KOMISE


Vzhledem k tomu, že Libor Tvrdek od začátku se ani jednou neozval výboru, ani
revizní komisi, rozhodl výbor o jeho odvolání, což bylo jednohlasně
odsouhlaseno. Zvolen do revizní komise místo něho byl Ivo Masopust.

ZPRAVODAJ


Bylo odsouhlaseno, že zpravodaj nebude dále vydáván z důvodu, že veškeré
informace je možné najít na klubovém webu pro členy. Navíc nyní byl klubový
web ještě rozšířen o chovatelské info - http://www.kraop.wbs.cz/, kde nalezne
chovatel veškeré chovatelské informace od hlavního poradce chovu – Evy
Červené a stává se tak nedílnou součástí klubového webu, s čímž všichni
souhlasili.

Zapsala: Mgr. Denisa Adamová
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