Schůze výboru ČPSK 17.7.2018
Přítomni dle prezenční listiny.
1) GDPR - matrika a poradci chovu
2) Schvalování nových členů
3) KZ 2/2018
4) Smlouva o poskytnutí chovatelského servisu pro nečleny
5) Rozhodčí na podzimní akce
6) Akce 2019 (kynologický kurz, KV s CAC bez zadání titulu klubový vítěz, KV s CAC, Jarní pohár, FT
jaro/podzim, Sv. Hubert, Klubové PZ, VZ, Návrh soutěže pole/voda o Pohár z Taranky
7) Revizní zpráva
8) Různé
9) Termín příští schůze výboru před volební VČS
Předseda spolku zahájil schůzi a informoval o proběhlém soudním stání. Další jednání proběhne
v září.
Proběhla kontrola úkolů z minulé schůze.
1) GDPR – potřeba přidávat souhlas se zpracováním osobních údajů na každou přihlášku. Ing.
Votrubová připraví směrnici ohledně nakládání s osobními údaji členů.
2) Schvalování nových členů – schváleno všemi přítomnými členy výboru.
členská čísla: 2503, 2611 – 2628
3) Výsledky akcí – připravit podklady do 10.9.2019. Titulní stránka – ještě viz. výsledky podz. akcí
4) Připravit návrh smlouvy, dle směrnic klubu - pí. Svatoňová.
5) Mgr. Anderlová, pí. Sedláčková, Ing. Votrubová, pí. Straková, Manfred Bröhldick, p. Jiroušek
6) Kynologický kurz 27.-30.4.2019, 2. KV Chržín 1.5.2019 – rozhodčí Hana Kunfalvi, hl. rozdodčí
Simona Svatoňová, KV Konopiště 16.6.2019 - manž. Pajkič (osloví Ing. Votrubová), Jarní pohár
8.5.2019, IFT 19.-21.4. 2019, IFT-GT, Sv. Hubert 21.-22.9.2019, OMS Praha 9 klub. ZV 19.5.2019 bez
titulu, OMS Litoměřice klub. PZ 5.10.2019 bez titulu, VZ 19.-20.10.2019 CACT
Návrh soutěže pole/voda o Pohár z Taranky – otázka podle jakého zkušebního řádu by se posuzovali
AO ? Výbor tuto akci podporuje.
7) k bodu číslo
a) předsedovi revizní komise byl předložen předběžný přehled výsledků akcí, předsedovi rev. komise
byla předložena Rozvaha a výsledovka
b) Pozvánka na členskou schůzi včetně programu a návrhu rozpočtu na následující rok zveřejnit v KZ
nebo zaslat samostatně.
c) viz. bod 2 , bod 4) ve zprávě chybí, bod 5) bude splněno do konce roku
8)

- internetové stránky – předloženy dva návrhy.
- od 1. 10. 2018 se zvyšuje členský poplatek ČMMJ

9) termín příští výborové schůze bude upřesněn
Zapsala V. Dvořáková, ověřovatel zápisu Mg. Anderlová

