KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ – KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP
Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin
Místo: Uničov
Za výbor Klubu přítomni:
Soňa Vágnerová – předsedkyně
Ing. Milan Brizgala – místopředseda, poradce chovu pro JRO
Naďa Kocíková – HPCH, poradce chovu pro KAO
Pavla Sekaninová – pokladník
Marie Rudolfová – poradce chovu pro MSP
Pavla Štěpánková – členka výboru
Za kontrolní komisi přítomni:
Davida Straka – předseda
Drahomír Němec – člen kontrolní komise
Hosté:
Bc. Iva Šimůnková
Program výborové schůze:
1) Zahájení a volba ověřovatele zápisu
2) Klubové výstavy a speciální výstava v roce 2015
3) Zajištění organizace klubové a speciální výstavy ve Zbraslavi u Brna ve dnech 6. a 7. září 2014
4) Chovatelské info poradců chovu
5) Diskusní fórum na klubovém webu
6) Různé
7) Závěr
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Ad. 1) Zahájení
Předsedkyně KRaAOP p. Vágnerová přivítala všechny členy výboru a zástupce Kontrolní komise a
zahájila schůzi výboru cca ve14.00 hodin. P. Vágnerová konstatovala, že je přítomno 6 členů
výboru z celkového počtu 7 členů výboru klubu a výborová schůze je tedy usnášení schopná. Jako
zapisovatele navrhla p. Pavlu Sekaninovou a jako ověřovatele zápisu této výborové schůze navrhla
p. Davida Straku.

Usnesení č. VS/001/14/6/14:
„VS schvaluje jako zapisovatele p. Pavlu Sekaninovou a p. Davida Straku jako
ověřovatele zápisu.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 2) Klubové výstavy a speciální výstava v roce 2015
Přítomní členové výboru schválili předběžně dohodnuté termíny a místa konání pro klubové
výstavy a pro speciální výstavu, které bude KRaAOP pořádat v roce 2015:
 Klubová výstava bez zadávání titulu KV – zámecký areál Praha Kunratice dne 6. června 2015
 Klubová výstava se zadáváním titulu KV – areál MSKS Zbraslav u Brna dne 5. září 2015
 Speciální výstava – areál MSKS Zbraslav u Brna dne 6. září 2015
Rozhodčí pro posuzování klubových výstav a výstavy speciální jsou v jednání.

Usnesení č. VS/002/14/6/14:
„VS schvaluje termíny a místa konání pro výstavy pořádané klubem KRaAOP v roce
2015:
 Klubová výstava bez zadávání titulu KV – zámecký areál Praha Kunratice dne 6.
června 2015
 Klubová výstava se zadáváním titulu KV – areál MSKS Zbraslav u Brna dne 5. září
2015
 Speciální výstava – areál MSKS Zbraslav u Brna dne 6. září 2015.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 3) Zajištění organizace klubové a speciální výstavy ve Zbraslavi u Brna ve dnech 6.
a 7. září 2014

Výbor se dohodl na podrobném organizačním zajištění Speciální výstavy a Klubové výstavy se
zadáváním titulu KV, které se budou konat ve dnech 6.- 7. 9. 2014 v kynologickém areálu
MSKS ve Zbraslavi u Brna. Byl zajištěn generální sponzor obou výstav – firma JK Animals,
jehož zástupce bude na obou výstavách osobně přítomen.
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Ad. 4) „ Chovatelské info poradců chovu“:
Po předběžném schválení elektronickou poštou přítomní členové výboru jednohlasně odsouhlasili
současný způsob vedení , obsah jednotlivých sekcí v „chovatelském infu“ je plně v kompetenci
poradců chovu.

Usnesení č. VS/003/14/6/14:
„VS schvaluje současný způsob vedení, obsah jednotlivých sekcí v „chovatelském
infu“ je plně v kompetenci poradců chovu.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 5) Diskusní fórum na klubovém webu:

Členové výboru schválili pana Drahomíra Němce jako osobu odpovědnou za realizaci a obsah
diskusního fóra na klubových webových stránkách, který bude i správcem fóra.

Usnesení č. VS/004/14/6/14:
„VS schvaluje pana Drahomíra Němce jako osobu odpovědnou za realizaci a obsah
diskusního fóra na klubových webových stránkách, který bude i správcem fóra.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad. 6) Různé:
a) Informace o změně ve vedení Klubu:
Členové výboru zrekapitulovali změnu ve vedení klubu, ke které došlo po odstoupení pokladníka
z funkce a z výboru KRaAOP
 Ing. Dagmar Novosadová odstoupila z funkce pokladníka a člena výboru KRaAOP po
vzájemné dohodě ke dni 26.4. 2014.
 Členové výboru potvrdili, že vzali odstoupení na vědomí.
 Následně byla oslovena p. Hana Chudomelová, která vzhledem k současné pracovní
vytíženosti funkci ve výboru Klubu odmítla.
 Po té byla oslovena p. Marie Rudolfová, v pořadí druhý náhradní člen výboru, která
funkci ve výboru KRaAOP přijala.
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Elektronickou formou byla jednohlasně do funkce pokladníka KRaAOP zvolena p. Pavla
Sekaninová.
Elektronickou formou byla jednohlasně do funkce poradce chovu pro plemeno
moskevský strážní pes zvolena p. Marie Rudolfová.

Elektronická komunikace členů výboru a možnost hlasování elektronickou poštou bylo
schváleno usnesením č. VS/008/16/12/12 na výborové schůzi dne 16.12. 2012 v Hustopečích
nad Bečvou.
b) Předběžný návrh
Poradci chovu vypracují na doporučení PK1 ČMKU návrh podmínek a pravidel pro majitele jedinců,
kteří budou KRaAOP žádat o zajištění přeregistrace psů/fen pod FCI. Po vypracování návrhu do
finální podoby ho předloží členům výboru ke schválení.
c) Nový občanský zákoník
Členové výboru připravují návrhy na nové Stanovy klubu podle Občanského zákoníku, je osloveno
několik právníků k odsouhlasení souladu s NOZ.
d) Klubová setkání
Výbor se dohodl na občasných změnách míst konání moravských setkání, tak jak se tomu děje na
klubových setkáních v Čechách, což je zajímavou a přínosnou změnou pro zúčastněné psy.

Ad. 7) Závěr
Předsedkyně poděkovala všem přítomným členům výboru a kontrolní komise za účast a především
za ochotu uspořádat v místě konání „Předvedení za účelem uchovnění“. Dále poděkovala všem za
účast na neplánované výborové schůzi, která se uskutečnila po plánované akci. Výborová schůze
byla předsedkyní ukončena cca v 16.45 hodin.
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Rekapitulace usnesení:

Usnesení č. VS/001/14/6/14:
„VS schvaluje jako zapisovatele p. Pavlu Sekaninovou a p. Davida Straku jako
ověřovatele zápisu.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato
Usnesení č. VS/002/14/6/14:
„VS schvaluje termíny a místa konání pro výstavy pořádané klubem KRaAOP v roce
2015:
 Klubová výstava bez zadávání titulu KV – zámecký areál Praha Kunratice dne 6.
června 2015
 Klubová výstava se zadáváním titulu KV – areál MSKS Zbraslav u Brna dne 5. září
2015
 Speciální výstava – areál MSKS Zbraslav u Brna dne 6. září 2015.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato
Usnesení č. VS/003/14/6/14:
„VS schvaluje současný způsob vedení, obsah jednotlivých sekcí v „chovatelském
infu“ je plně v kompetenci poradců chovu.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato
Usnesení č. VS/004/14/6/14:
„VS schvaluje pana Drahomíra Němce jako osobu odpovědnou za realizaci a obsah
diskusního fóra na klubových webových stránkách, který bude i správcem fóra.“
Hlasování:
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Zapsala: Pavla Sekaninová
Dne:

Ověřil: David Straka
Dne:
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