Zápis výboru ze dne 19.2.2010 ve Svrkyni
Přítomni: J.Soukup, J.Řezba, P.Kalaš, Ing.Chytrová, MVDr.Pech, J.Kočárek,
Ing.Černý,H.Krpešová, revizní komise: L.Kunc, B.Kučera, P.Vostrý
1. Program členské schůze - návrh na trička a propagaci klubu – uplatnění na Světovou
mysliveckou výstavu v březnu 2010 a k výročí 20 let založení klubu v roce 2011.
Náklady na 1 psa na Zkoušku po výstřelu, kterou by klub mohl výhledově pořádat –
záleží na financích klubu. Oslavy založení klubu, akce na Brníkově a výroční výstava.
Udílení děkovného listu / medaile 120 Kč / za chov jagdterriéra. Zpráva poradce J.Řezby
a štěňatech od p. Šose. Zveřejnění vrhů na webu klubu, souhlas od chovatelů na Hlášení
vrhu. Návrh výboru na udílení čestného členství pro dlouholeté členy př. nyní p.Burian
st.- zaslání děkovného listu a předání dárku. Vydání ještě jednoho Zpravodaje, pouze
pár listů o hospodaření a rozpočtu, zápisu z jednání členské schůze a případných dalších
informacích.
2. Přijetí účasti na Světové myslivecké výstavě v Brně 21.- 28.3.2010. Dotace 5000 Kč
bude použita na vlajku klubu, reklamní tabuli a informační letáčky pro účastníky výstavy,
kde budou informace o jagdterriérech a našem klubu.
3. Informace o Týdnu jagdterriera ve Španělsku.
4. Zpráva ekonomky ing. Chytrové o hospodaření za rok 2009 a rozpočtu na rok 2010.
5. Zpráva revizní komise, která při kontrole neshledala žádné nedostatky.
6. Přijetí nových členů – M.Sládek, V.Klíma, V. Bečvář, V.Lusk, P.Wischin, J.Voldán,
V.Fialka, S.Nový, S.Neckářová, V.Homolka, S.Nedvěd, J.Čapek, M.Blažek, D.Hudeček,
K.Brokl, L.Holeš, Z.Urban, K.Benediktová, P.Šantora, V.Šantora, Ing, j.Fišer
7. Informace o schválení Zkoušek po výstřelu pro jagdterriéry a ostatní teriéry.
8. Prezident klubu J.Soukup se zeptal přítomného p. Kunce, proč nepravdivě informoval
ČMKU o situaci v Klubu chovatelů jagdterriérů v Čechách. Kdy uvedl, že je neprůhledná
ekonomika klubu a konají se jakési zkoušky, které nejsou vyúčtovány v klubu. P.Kunc je
předsedou revizní komise a vždy kontroly účetnictví pod jeho vedením proběhly bez
závad a i výsledek kontroly z FÚ byl v pořádku. Tyto mylné informace uvedl jako důvod
k tomu, aby mohl založit klub pod jeho vedením. J.Soukup se nebrání vzniku nového
klubu, ale zakládat nový klub na pomluvách stávajícího klubu je neetické. Dokonce se dá
mluvit o střetu zájmů ze strany p.Kunce.
9. Ukončení schůze prezidentem J. Soukupem.

Zapsala: H. Krpešová

