Výborová schůze KRaAOP
Jihlava, 2.7.2011

Za výbor přítomni:
Mgr. Denisa Adamová (DA)
Eva Červená (EČ)
Ing. Eva Mayerová (EM)
Josef Svoboda (JS)
Soňa Vágnerová (SV)
Za revizní komisi přítomni:
Petr Rajský (PR)
Omluvena:
Zdeňka Prášilová (ZP)
Táňa Sobíková (TS)
Ester Románková (ER)
Za KRaAOP výbor neomluveni:
Libor Tvrdek (LT)

Zápis – Výborová schůze KRaAOP – Jihlava, 2.7.2011

ZODPOVÍDÁ

ORGANIZACE




Nebyla zajištěna, dle předběžné písemné dohody, s J. Svobodou místnost pro
konání výroční a členské schůze (nebyla to restaurace, ale pouze prostor bez
občerstvení).
Navíc J. Svoboda se dostavil na výborovou schůzi cca s 1 hodinovým zpožděním.
Bylo nutné najít v Jihlavě náhradu během chvíle a tím se velmi zdrželo konání
výborové schůze.

PŘEDVEDENÍ PSA ZA ÚČELEM UCHOVNĚNÍ




DA, EČ, PR

ZODPOVÍDÁ

EM navrhla zrušení všech Klubových srazů , které jsou plánované v Žižicích i na
Moravě, z důvodu absolutního nezájmu členů i nečlenů klubu (byla přehlasovaná
4 : 1), že se dále budou klubové srazy konat, a původně naplánované termíny jsou
i nadále platné
Protože chyběl termín na červenec na klubový sraz na Moravě, byla pověřena EM
termín doplnit a klubové setkání uspořádat - což neučinila.

ZMĚNA SANKČNÍCH POPLATKU
 Odsouhlaseny tyto změny sankčních poplatků:
1. Krytí jedinců, splňujících veškeré chovné podmínky, ale bez platných krycích
listů – fixní sankce 1000,- Kč.
2. Výjimkou je, bylo-li o krycí list prokazatelně a včas zažádáno (třeba doložit), a
přesto krycí list vystaven nebyl . V takovém případě vyhotoví majitel feny spolu
s majitelem psa zápis o krytí, který obsahuje stejné náležitosti jako krycí list.
Sankce se v takovém případě neplatí.
3. Krytí jedinců, nesplňujících podmínky chovatelského řádu klubu – fixní sankce
3000,- Kč.
4. Krytí, kdy 1 nebo oba jedinci nejsou uchovněni – fixní sankce 2000,- Kč + 1500,Kč za každé odchované štěně. PP vrhu budou vydány jen v případě, že
neuchovněný rodič (neuchovnění rodiče) bude (budou) uchovněni na nejbližším
možném „předvedení za účelem uchovnění“.
 Změna poplatků na předvedení za účelem uchovnění na 2. uzávěrku, a to pro
členy 250,- Kč, pro nečleny 500,- Kč.

EČ

BONITAČNÍ ŘÁD


Aktualizován bonitační řád, viz. http://www.kraop.wz.cz/03bonrad.php

OSTATNÍ


EČ
ZODPOVÍDÁ

SV vybere rozhodčí pro nadcházející výstavní sezonu 2012 a zašle DA, která
následně bude informovat v termínu ČMKU .

Zapsala: Mgr. Denisa Adamová
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DA, SV

