Výborová schůze Klubu KRaAOP
Datum konání: 3.3. 2012
Místo konání: Brno

Za výbor klubu přítomni:
Soňa Vágnerová
Táňa Sobíková
Eva Červená
Mgr. Natálie Bezvodová
Ester Románková
Ing. Zdeňka Vašková
Ivo Masopust
Milan Brízgala

Za kontrolní a revizní komisi přítomni:
Petr Rajský
Jana Gabrielová
Eva Kubínová

Omluveni:
Mgr. Denisa Adamová

Program:

1. Zpráva o výsledcích šetření a jednání s ing. Mayerovou a Josefem
Svobodou
2. Volba pokladníka
3. Zpráva o činnosti výboru
4. Změna v propozicích pracovních soutěží
5. Smlouva s MSKS
6. Změna poplatků na klubových srazech
7. Jarní bonitace
8. Návrh na rozšíření počtu posuzovatelů DKK
9. Pes přítel člověka – mediální partner klubu
10.Evropská výstava v roce 2014
11.Finální podoba Návrhu na úpravu Stanov
12.Zpráva revizní a kontrolní komise
13.Starý klubový účet
14.Různé
15.Usnesení

1. Zpráva o výsledcích šetření:
Petr Rajský shrnul výsledek šetření vyplývající z trestního oznámení,
podaného na ing. Mayerovou a pana Josefa Svobodu.
Ing. Mayerová dosud nepředala klubové dokumenty, které neoprávněně
zadržuje, ačkoliv sama navrhla způsob a místo předání. T. Sobíková
souhlasila s tím, že bude osobně opět kontaktovat ing. Mayerovou a
pokusí se převzít klubovou dokumentaci, včetně razítka jednatele.
Josef Svoboda předal, po vzájemné dohodě, účetní doklady za rok 2009,
2010, a část roku 2011, spolu s finanční hotovostí v částce 1.049,- Kč (
jedentisícčtyřicetdevětkorun) a 17 ks pohárů S. Vágnerové dne 1.3.2012.
Není stále vyjasněna situace ohledně předání pokladní a účetní
dokumentace a pokladní finanční hotovosti panu J. Svobodovi při jeho
nástupu do funkce pokladníka klubu od bývalého pokladníka pana
Ospalého. Usnesením VČS, ze dne 6.3.2011 byla pověřena
ing.Mayerová, tehdejší jednatelka, aby zajistila předání všech výše
uvedených dokumentů a pokladní hotovost od bývalého, k rukám
tehdejšího pokladníka klubu, J.Svobodovi. Výbor předpokládal, že
usnesení VČS bylo bývalou jednatelkou řádně vyplněno, což osobně
vyvrátil J. Svoboda.
Výbor se dohodl na dalším postupu : kontaktovat přímo osobně pana
Ospalého a požádat ho o jeho vyjádření a vysvětlení.
Zajistí ing.Z.Vašková, nejpozději do 30.4.2012
Pro: 8 členů výboru
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2. Pokladník:
Výbor zvolil jako nového pokladníka klubu Ivo Masopusta.
Pro : 8 členů výboru
Proti : 0
Zdrželi se : 0

3. Zpráva o činnosti výboru:
Výbor projednal a současně vyslovil nespokojenost s prací předsedy
Mgr. D. Adamové.
- opakované porušování nedodržování termínů
- nedodržování a porušování výborových rozhodnutí
- porušování Stanov klubu
- neochota pracovat ve spolupráci s výborem
Výbor se dohodl na dalším postupu :
Výbor očekává vyjádření předsedy Mgr.D.Adamové k datu 31.3. 2012.
Členové výboru pověřují místopředsedu S.Vágnerovou, aby na den
9.4. 2012 svolala výborovou schůzi, kde bude rozhodnuto o dalším
setrvání Mgr.D.Adamové ve funkci předsedy klubu.
Pro : 8 členů výboru
Proti : 0
Zdrželi se : 0

4. Změna propozic Pracovních soutěží
Vzhledem k připomínkám na rozdílnost povah plemen, které náš Klub
sdružuje navrhla E. Červená změnu propozic na Soutěžích na klubových
srazech a změnu propozic na Celostátních pracovních soutěžích .
Pracovní soutěže ve stupni 4. a stupni 5. rozdělit na dvě kategorie
soutěžících, přičemž podmínky zůstávají stejné.
a) kategorie pro plemeno KAO
b) kategorie SAO, JRO a MSP
Výbor pověřuje E.Červenou, aby zajistila změnu v propozicích .
Pro : 8 členů výboru
Proti : 0
Zdrželi se: 0

5. Smlouva s MSKS:
S.Vágnerová předložila výboru k posouzení Smlouvu, kterou navrhuje
uzavřít MSKS s klubem KRaAOP , týkající se pronájmu kynologického
areálu ve Zbraslavi, na dny 8.9. a 9.9. 2012 a která upravuje práva a
povinnosti obou stran, včetně platby za pronájem areálu.
Výbor se dohodl, že Smlouva mezi MSKS, jako majitelem areálu , a
klubem KRaAOP, jako pronajimatelem kynologického cvičiště v době
konání podzimní bonitace a Klubové výstavy se zadáváním titulu KV,
bude akceptována, a současně pověřil S.Vágnerovou, aby Smlouvu
podepsala a zajistila její odeslání zpět, k rukám tajemnice MSKS.
Pro: 8 členů výboru
Proti: 0
Zdrželi se: 0

6. Změna poplatků:
S.Vágnerová navrhla změnu poplatků na klubových srazech pro štěňata
(věk 3 – 6 měsíců). Výbor posoudil několik variant návrhů a dohodl se na
této úpravě poplatků :
Štěně – poplatek: 100,- Kč pro člena i nečlena Klubu, pokud je jediným
psem
poplatek: 50,- Kč pro člena i nečlena Klubu, pokud je dalším
psem
Výbor se dohodl, že zveřejnění změny poplatků zajistí S. Vágnerová.
Pro: 8 členů výboru
Proti: 0
Zdrželi se: 0

7. Jarní předvedení za účelem uchovnění:
Výbor se dohodl na složení bonitační komise, která bude pracovat na
„jarním předvedení za účelem uchovnění „ , dne 9.4.2012, a to ve složení :
Předseda bonitační komise: Mgr. Natálie Bezvodová
Členové bonitační komise : Milan Brízgala
Ivo Masopust
Pro: 8 členů výboru
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8. Návrh na rozšíření počtu posuzovatelů DKK:
E.Červená navrhla výboru navrhnout opětovně členské schůzi k posouzení
možnost, mít pro plemena zastřešená Klubem více vyhodnocovatelů
DKK. Výběr dalšího, případně dalších veterinárních lékařů, byl ponechán
na členech Klubu.
Výbor souhlasil a pověřil E.Červenou, aby členskou schůzi o návrhu
výboru informovala a současně navrhla členské schůzi k projednání,
v případě zvolení zvýšení počtu posuzovatelů si počet a osoby
veterinárních lékařů vybere a následně odsouhlasí členská schůze.
Pro : 8 členů výboru
Proti : 0
Zdrželi se : 0

9. Mediální partner Klubu – Pes přítel člověka:
S.Vágnerová navrhla výboru, aby odsouhlasil Mgr.Natálii Bezvodovou,
jako kontaktní osobu pro spolupráci s redaktory časopisu Pes přítel
člověka, který je mediálním klubovým partnerem.
Výbor schválil.
Pro: 8 členů
Proti: 0
Zdrželi se: 0

10. Speciální výstava v roce 2014:
S.Vágnerová seznámila výbor s návrhem ČMKU pro všechny Kluby,
uspořádat v době konání Evropské výstavy v roce 2014 mimořádnou
výstavu Speciální.Než bude navrženo členské schůzi k odhlasování, zda
Klub bude Speciální výstavu pořádat, je nutno splnit několik podmínek,
které P.ČMKU požaduje. ( čerpáno pouze ze Zápisu P.ČMKU ze dne
23.2.2012).
Výbor se dohodl, že splnění podmínek nutných k povolení Speciální
výstavy nejprve prověří Mgr.Natálie Bezvodová .
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se:0

11. Návrh na úpravu Stanov:
P. Rajský seznámil výbor s menšími úpravami Stanov, které ještě
proběhly těsně před konáním výborové schůze.
Na úpravě Stanov pracoval P.Rajský ve spolupráci s právním zástupcem,
tak, aby vyhovovaly současné legislativě. Výbor dostal Stanovy
k připomínkování před tím, než budou v konečné verzi předloženy
k odsouhlasení členské schůzi. Výbor ještě provedl pár drobných
gramatických úprav .
Výbor odsouhlasil úpravy ve Stanovách jako konečnou verzi Stanov,
které budou předloženy členské schůzi k hlasování o přijetí.
Pro: 8 členů výboru
Proti: 0
Zdrželi se: 0

12. Zpráva kontrolní a revizní komise:
P. Rajský seznámil výbor se stavem účetnictví ke dni konání členské
schůze a převzal od S.Vágnerové účetní a pokladní doklady, které
převzala od J. Svobody.
Zpráva kontrolní komise přednesena v plném znění na členské schůzi.

13. Starý klubový účet:
Vzhledem k nepřítomnosti předsedy Mgr. Denisy Adamové nemá výbor
podrobnou zprávu o zrušení starého klubového účtu a nemá možnost
jiným způsobem zjistit skutečnosti.
Výbor dal podnět předsedovi Kontrolní a revizní komise P.Rajskému,
aby skutečnosti o starém klubovém účtu prověřil přímo u bývalého
předsedy Klubu a jednal dále dle svých pravomocí, které mu jeho funkce
umožňuje.
Pro: 8 členů výboru
Proti: 0
Zdrželi se: 0

14. Různé :
a) E.Červená v reakci na nepravdivé informace , kolující ohledně změny
místa konání klubových srazů v Čechách, vysvětlila opětovně,
že místo konání v Žižicích se změnilo za místo konání na
kynologickém cvičišti v Mělníku pouze a jenom z důvodu nemožnosti
sladit volné termíny kyn. areálu v Žižicích s termíny klubových srazů,
s majiteli kyn.areálu je Klub prostřednictvím E.Červené v neustálém
přátelském kontaktu a při možnosti sladění kteréhokoliv volného
termínu je možnost opět uspořádat klubový sraz na kynologickém
cvičišti v Žižicích.
b) S.Vágnerová změnila termín klubového srazu v Uničově v měsíci
květnu a současně se omluvila za výběr termínu 19.5., kdy bude
probíhat Světová výstava psů v rakouském Salzburgu. Nový termín,
jediný možný volný v květnu, je 12.5.
c) S.Vágnerová upozornila na nový Výstavní řád, jehož znění je možno
nalézt na webu ČMKU a který je platný od 1.1.2012, a zároveň na
úpravu Směrnice pro delegování rozhodčích pro posuzování exteriéru
psů na výstavy, kterou schválilo P.ČMKU dne 8.12. 2011 a je rovněž
vyvěšena na webu ČMKU.
d) Mgr.N.Bezvodová přeložila nový Standard pro KAO, E.Červená
z pověření výboru zaslala tuto verzi standardu na ČMKU
s připomínkováním standardu pro KAO, vypracovaného klubem
KKPP, již vyvěšeného na webu ČMKU.
e) T.Sobíková vypracovává nový aktuální seznam členů Klubu, stále
se neozvali někteří starší členové Klubu a jednatelce chybí jejich
kontakty a informace.Tito členové budou osloveni prostřednictvím
klubového webu jmenovitě a požádáni o zaslání všech potřebných
informací jednatelce Klubu.

15. Usnesení z výborové schůze
1. ing.Vašková zajistí vyjádření a vysvětlení p. Ospalého ohledně
předání účetní a pokladní agendy a finanční hotovosti klubové
pokladny při jeho odchodu z funkce pokladníka Klubu
2. S.Vágnerová je pověřena členy výboru svolat výborovou schůzi na
den 9.4.2012
3. E.Červená zajistí úpravu Propozic pracovních soutěží
4. S.Vágnerová je pověřena výborem podepsat Smlouvu s MSKS
ohledně pronájmu kynologického areálu ve Zbraslavi, na dny 8.9.a
9.9.2012, a dále je pověřena Smlouvu odeslat k rukám tajemnice
MSKS a zajistit dodržení termínů, stanovených ve Smlouvě, a
zajistit další povinnosti vyplývající ze Smlouvy
5. S.Vágnerová zajistí úpravu Poplatků na Klubových srazech,
pro štěňata, na Klubovém webu.
6. E.Červená je pověřena přednést ČS návrh výboru na změnu počtu
vyhodnocovatelů DKK pro plemena zastřešená Klubem, v případě,
že ČS odsouhlasí a zvýší počet posuzovatelů a vybere veterinární
lékaře, výbor E.Červenou pověřuje, aby vybrané veterinární lékaře
oslovila a uzavřela s nimi následnou smlouvu .
7. Zvolena bonitační komise
8. Mgr. N. Bezvodová je kontaktní osobou pro spolupráci
s redakcí mediálního partnera Klubu – časopisu Pes přítel člověka
9. Mgr.N.Bezvodová prověří možnosti splnění podmínek nutných
k povolení Speciální výstavy v roce 2014.
10. P..Rajský přednese ČS úpravu Stanov v plném znění
11. P.Rajský přednese ČS Zprávu revizní a kontrolní komise a Zprávu
účetní .
12. Výbor dal podnět P.Rajskému k prošetření všech skutečností
ohledně starého klubového účtu.
13. E.Červená pověřena dořešit situaci s překladem standardu pro KAO
14. T.Sobíková pověřena dořešit se členy Klubu zaslání všech
kontaktních informací .

Zapsala:
Soňa Vágnerová

