Zápis z výborové schůze konané dne 3.11.2019 v 10.00 hod. v Kojicích u Chvaletic
Přítomni: Eva Nepomucká, Ing. Alena Straková, Eva Kořínková, Květa Maturová a Simona
Krátká ( na telefonu )
Program:
1) Schválení zapisovatele schůze.
2) Projednání žádosti o členství v klubu paní H.R.
3) Projednání návrhů rozhodčích na klubové akce na rok 2020 a klubové výstavy při WDS
v Brně 2021 a jejich zveřejnění na webových stránkách klubu.
4) Projednání návrhu na rozšíření povinných atestů při uchovňování o DNA profil a DNA
test na PRA-prcd - Progresivní retinální atrofii sítnice. Oba atesty platí doživotně u každého
jedince.
5) Návrh na úpravu textace v Zápisním řádu, týkajícího se GDPR.
6) Zhodnocení klubové výstavy i všech klubových akcí proběhlých v roce 2019
Usnesení:
1) Zápisem ze schůze byla pověřena Eva Nepomucká
2) Výbor posoudil již druhou žádost o členství paní H.R. Po zvážení všech dostupných
informací bylo paní H.R. opětovně nabídnuta možnost uzavření Smlouvy nečlena s klubem .
Uzavření takovéto smlouvy nařizuje ČMKU všem klubům, aby bylo umožněno chovat i těm
chovatelům, jejichž řádné členství nebylo z rozhodnutí výboru schváleno.
3) Termíny klubových akcí v roce 2020 a návrhy rozhodčích/bude zveřejněno na webových
stránkách klubu / Nepomucká, Straková
25.4.2020 Kojice
Mervová Darina

Klubová výstava se zadáváním titulu CAC a Klubový vítěz pos.

1.8.2020 Kojice

Speciální výstava se zadáváním titulu CAC a Vítěz speciální výstavy

pos. Rafaela Eitel D
2.8.2020 Kojice

Klubová výstavy se zadáváním titulu CAC pos. Zdařil Jan

4) Poradce chovu připraví návrh změn Zápisního řádu , který bude v Programu schůze
předložen členské základně ke schválení na řádné členské schůzi začátkem roku 2020.
5) Poradce chovu zapracuje změnu textace do Zápisním řádu ( podepsání formuláře GDPR
bude požadováno pouze JEDNOU a to při přijetí za řádného člena )

6) Výbor zhodnotil proběhlou jubilejní výstavu a konstatoval, že účast chovatelů i množství
přihlášených psů bylo vzhledem ke klesajícímu počtu vystavovaných zvířat po celé Evropě
nebývale vysoká. Předseda vyslovil za sebe i vystavovatele všem členkám výboru veliké
poděkování za úžasnou atmosféru a profesionální zvládnutí celé jubilejní výstavy

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0.
Zapsal: Nepomucká Eva
V Kojicích 3.11.2019

