Zápis za schůze výboru KCHJgdtČ ze dne 31. 1. 2009

Přítomni: J. Soukup, P. Kalaš, J. Kočárek, J. Řezba, Ing. D. Černý
Hosté: Ing. M. Chytrová, ing. P. Tisovský
Za revizní komisi: L. Kunc
Omluven: MVDr M. Pech

l) Zahájení
Přítomné přivítal Josef Soukup a přednesl program schůze.
2) Předání funkce ekonoma klubu
Na základě dohody předal funkci ekonoma klubu Petr Kalaš a převzala ji ing. Magdalena
Chytrová. Hlasováním byla kooptována do výboru klubu na dobu určitou – do 7. 3. 2009.
Funkci ekonoma klubu převzala na základě fyzického předání a převzetí. O předání
a převzetí byl pořízen zápis.
3) Přijetí nových členů
Přihlášeno bylo 14 nových členů. Všichni byli přijati do Klubu chovatelů jagdteriérů
v Čechách.
4) Informace poradce chovu
Poradce chovu Jaroslav Řezba informoval výbor klubu o stavu chovných jedinců.
Konstatoval, že fotografie jsou někdy nezřetelné a navrhuje předložit členské schůzi
požadavek na konání chovných svodů.
Dále poradce předložil výboru dokumentaci z kontrol chovných jedinců a štěňat
a přednesl návrh na pokračování v kontrolách. Výbor souhlasí a pověřil poradce
dopracováním některých detailů do konání členské schůze.
5) Smlouva s ČMKJ
Josef Soukup předložil smlouvu o spolupráci s ČMKJ. Výbor doporučil smlouvu podepsat.
Dále výbor projednal podmínky, za kterých klub umožní chov i nečlenům klubu. Jedná se
zejména o finanční vyrovnání s KCHJgdtČ. Za doporučení a uchovnění jagdteriérů
výbor navrhuje tyto poplatky: Za uchovnění – 200,- Kč , za doporučení – 4000,- Kč.
Výbor klubu navrhuje zvýšit členský příspěvek.
6) Kontroly vrhů a chovných jedinců
Ing. Tisovský je pověřen výborem klubu zveřejnit na internetu výsledky kontrol chovných

jedinců a kontrolovaných vrhů.
7) Příspěvek předsedy revizní komise
Předseda revizní komise převzal dokumentaci od poradce chovu a přislíbil vyřešení
stížnosti pana Hornofa. Informoval výbor o revizi pokladny. Vznesl připomínku k novému
ekonomovi. Přislíbil urychlené vydání „Zpravodaje“. Podpořil kontroly vrhů a chovných
jedinců. Upozornil, že je třeba upřesnit podmínky.

Schůzi ukončil Josef Soukup.

Zapsal: Josef Soukup
president KCHJgdtČ

