Předsedající – Ing. Martin Hučko
zapisovatel – Vladimíra Dvořáková, ověřovatel zápisu – Mgr. Jana Anderlová
Program
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Volba komisí, kontrola přítomných členů
Návrhová komise, Mandátová komise:
3. Zpráva předsedy
4. Zpráva ekonoma, rozpočet na rok 2018
5. Zpráva revizní komise
6. Zprávy poradců chovu
7. Udělení čestného členství, jubilea, poděkování (Čestní členové - návrh: L.Ransdorf, Č.Šrámek)
8. Diskuze
9. Usnesení členské schůze (schválení jednotlivých zpráv, schválení změn směrnic, rozpočet
hospodaření na rok 2018)
--------------------------------------------------1.-2. Zahájení schůze:
Přítomno: 50 řádných členů
Návrhová komise: Hartl, Kačerovský, Straková – hlasování Pro 49, Proti 0, Zdržel se 1
Mandátová komise: Švec, Hanč, Korelus - Pro 49, Proti 0, Zdržel se 1
Dorazil 51 řádný člen
Schválení programu - Pro 51, Proti 0, Zdržel se 0
3. Zpráva předsedy – Ing. Martin Hučko
Schválení plánu činnosti na rok 2018 – Pro 50, Proti 0, Zdržel 0
4. Zpráva ekonoma, rozpočet na rok 2018 – Vladimíra Dvořáková
Předložen Výsledek hospodaření za rok 2017 a Návrh rozpočtu na rok 2018
Schvalování Výsledku hospodaření za rok 2017 - Pro 51, proti 0, zdrželo se 0
Schvalování Návrh rozpočtu na rok 2018 - Pro 51, proti 0, zdrželo se 0
Hlasování pro mandát výboru klubu ke změně uložení peněžních prostředků Pro 50, Proti 0, zdržel se 1
5. Zpráva revizní komise – František Švec (předseda revizní komise)
6. Zprávy poradců chovu
Zpráva hlavního poradce chovu, poradce chovu AS, POI – Simona Svatoňová
Zpráva poradkyně chovu GS – pí. Noskové
Poradkyně chovu ISČB – Kamila Drábová se omlouvá
Zpráva poradce chovu IS – Ing. Houda

7. Udělení čestného členství, jubilea, poděkování
Čestní členové - návrh: L. Ransdorf, Č. Šrámek, P. Rathouský – Pro 51, Proti 0, Zdržel se 0
Předání květin jubilantům přítomným na VČS
8. Diskuze
Informace matrikářky – Ing. Jana Votrubová
Ing. Hučko – komunikace s MSKAO, na jaře proběhne schůzka předsedů
pan Pazdera – Zpravodaj neobsahuje výsledky loveckých zkoušek, p. Pazdera žádá o nápravu.
Reaguje Ing. Votrubová – OMS neposkytuje všechny tabulky, chystá se zveřejnění do následujícího KZ
Pí. Svatoňová – chybí i tabulky z Jarních svodů
Pí. Poláková – apel na majitele na zasílání tabulek pro potřeby ČPSK
P. Píbl – vybízí adepty na rozhodčí z exteriéru
p. Hučko – stejný problém i u rozhodčích z výkonu
pí. Straková – aprobace rozhodčích na FT, dotaz na rozšiřování aprobace na FT u všestranných
rozhodčích
p. Švec – dnes musí i všestranný rozhodčí pro aprobaci rozhodčích FT mít předvedené psy na FT.
p. Hartl – před lety proběhly výborem čekatelé na rozhodčí z exteriéru, ale tito lidé se nikde
neobjevují
p. Houda – změna chovných podmínek, zda se výbor zabýval jeho loňským návrhem
P. Hučko – reakce výbor se nebude zabývat návrhem, který podal někdo, kdo podal žalobu na klub
p. Duda – gratulace všem úspěšným vůdcům v roce 2017, pan Duda loni cvičil dráťáka, doporučuje
toto plemeno z hlediska výcviku, chybí mu však elegance anglických ohařů
p. Hučko – se vrací s gratulacím a opět gratuluje úspěšným členům, nechce gratulovat každému
jednotlivě, klub podporuje všechny směry činnosti členů
pí. Studenovská – děkuje za gratulaci
p. Kruchňa – apel na poradce chovu na sledování standardů našich plemen v souvislosti chovnými
podmínkami, proč nejsou propagační předměty.
Propagační předměty: samolepky, odznáčky, tužky
Návrh navýšení rozpočtu 2018 na propagační předměty ve výši 15.000Kč Pro 51, proti 0, zdržel se 0
p. Doležal – návrh o sledování ankety pes roku exterier, p. Doležal si bere na starosti
p. Korelus – návrh o sledování ankety pes roku pracovní, p. Korelus si bere na starosti
pí. Anderlová – oznámení výstavy Rakouského klubu
p. Hučko – informuje o vydání knihy Pointer – překlad z francouzštiny
pí. Šmakalová – pozvánka na kynologický kurz, speciální výstavu
9. Usnesení členské schůze
Schvalování návrhu usnesení Členské schůze dne 28.1.2018
Pro 51, proti 0, zdrželo se 0
Zapsala pí. Dvořáková, ověřovatel zápisu Mgr. Anderlová

