Zápis č. 29 – jednání výboru 3.3.2013 Praha
Přítomni:

R.Loučka, D. Rájová, H. Půlpánová, P. Opočenská, M. Švarcová,
J. Malinská
1. hospodaření 2012
P. Opočenská seznámila výbor s výsledky hospodaření klubu za rok 2012
2. účetnictví a hospodaření 2013






Výbor byl seznámen s rozpočty jednotlivých akcí konaných v garanci BCCCZ.
Výbor odsouhlasil, že vytvořený zisk ve výši 49364,-Kč za rok 2012 bude použit na
konání MR border kolií v agility a pasení v roce 2013.
Vyúčtování práce členů výboru budou jednotliví členové odevzdávat P. Opočenské
kvartálně – tzn. 4x ročně vždy po skončení čtvrtletí.
M.Švarcová a D.Rájová budou dostávat příspěvek ve výši 500 Kč čtvrtletně na
telefonní poplatky.
3. klubové předměty







D.Rájová převzala od S.Lefnerové klubové předměty, provedla fyzickou inventuru a
předměty předala P.Opočenské, která je garantem.
Dále se předměty budou prodávat po domluvě s organizátory jednotlivých akcí a přes
web klubu.
Výbor odsouhlasil věnovat klubové předměty jako ceny na jednotlivé akce klubu.
S.Lefnerová na základě inventury odvedla peněžní prostředky ve správné výši na účet
klubu.
Výbor velmi děkuje Sandře za její práci pro klub!
4. databáze border kolií a databáze epilepsie





H.Svobodová projevila zájem ukončit svou činnost na databázi. I.Morávková nabídla,
že činnost převezme. D.Rájová je bude kontaktovat a domluví podmínky předání.
Možnost vylepšení funkcí databáze /úpravy, filtry/ – P.Opočenská bude konzultovat
s p.Rosendorfem nabídku.
Databáze epilepsie – výbor souhlasil s vytvořením samostatné databáze s odkazem
na webu BCCCZ. Na nové databázi pracuje V.Rákosová. Jakmile bude databáze
dokončena dojde k umístění přímého odkazu v menu webu klubu na tuto databázi a
dále o vymazání těchto dat z našeho webu.
5. Borderholic v elektronické podobě




J.Malinská doplní do menu na webu odkaz na Borderholic a přidá již vyšlá čísla
časopisu.
Garantem je stále P.Pasler, který se aktivně bude starat o jeho vydávání v elektronické
podobě. Členové, kteří chtějí přispět svým článkem mohou kontaktovat P.Paslera.

6. Online přihlášky na akce klubu
Výbor souhlasí se zavedením online přihlášek – na úkolu pracují J.Malinská a P.Opočenská.
7. Dny Border Collií 2013






Pozvánka bude umístěna na webu BCCCZ a dále bude odeslána elektronicky všem
členům klubu – J.Malinská, P.Opočenská.
Byl odsouhlasen návrh programu volební schůze, která se koná při dnech border kolií
(viz příloha). Členové se k návrhu mohou vyjádřit u D.Rájové.
Návrhy na nové členy výboru bude přijímat a evidovat RNDr. Michal Krejčí
krejci@oksystem.cz
Vzhledem ke změnám legislativy je třeba provést revizi stanov, aby případné nutné
změny mohly být projednány na členské schůzi – návrhy posílejte D.Rájové.
Nutné zpracovat volební a jednací řád – P.Opočenská
8. Evropská speciální výstava britských ovčáckých plemen

H.Půlpánová informovala výbor o průběhu organizace výstavy, která se bude konat
25.10.2014 v areálu Flora Olomouc.
9. Změny ch. řádu BCCCZ




Krycí list může být použit maximálně jednou a to i v případě nezabřeznutí feny.
Jedna fena může odchovat pouze 6 vrhů (platí pro KL vydané po datu schůze 3.3.2013
Spojení se stejným psem (v případě že byl vrh odchován) může chovatel zopakovat
pouze jednou. V případě, že chovatel chce stejné spojení zopakovat vícekrát, požádá
výbor o schválení – zároveň se zdůvodněním
10. testování CEA u společnosti Vetascien

Výbor souhlasí s využitím genetické laboratoře Vetascien pro genetické testování CEA.
11. Nechtěné krytí v ch. st. Od Knínické studánky
Výbor zamítl žádost o vydání PP štěňátkům z tohoto neplánovaného krytí a to z důvodu
nesplnění základních podmínek pro krycího psa. Pozn.: projednáno již dříve v elektronické
konferenci.
Příloha: program pro Dny BCCCZ a členskou schůzi klubu.
Zapsala Daniela Rájová

Program na Dny border kolií, jejichž součástí je mimo jiné i volební členská schůze
klubu BCCCZ
Pátek 27.9.
Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz, od 9 hod. přejímka, zahájení v 10 hod,
organizuje H. Půlpánová
Sobota 24.9.2011
XIV. Klubová výstava, přejímka od 8,30 hod, zahájení v 9 hod., organizuje H. Půlpánová
Volební členská schůze – zahájení krátce po skončení KV, pravděpodobně od 16 hodin
Návrhy na nové členy výboru bude přijímat a evidovat Michal Krejčí
Neděle 25.9.2011
Od 9,00 hod. Workshop o vystavování, posuzování a pohybu BOC (besedoseminář s angl.
rozh.)
11,30 h. přestávka na oběd
Od 12,30 hod. Workshop o standardu BOC a o specifikách plemene BOC (besedoseminář
s angl. rozh.).
Návrh programu výroční členské schůze:
Vedením schůze pověřena D. Rájová
Úvod (předseda klubu R. Loučka)
Volba orgánů schůze (volební komise, návrhová komise, zapisovatel, ověřovatel zápisu)
Zpráva jednatele o členských záležitostech (D. Rájová),
Zpráva týkající se výstav (H. Půlpánová)
Zpráva poradce chovu (M. Švarcová)
Zpráva týkající se sportovních a pracovních aktivit (D. Rájová)
Zpráva o hospodaření, stavu členské základny, klubové předměty (P. Opočenská)
Zpráva Kontrolní a revizní komise (S. Sochorová)
Klubové WEB stránky a databáze (J. Malinská)
Klubový zpravodaj (P. Pasler)
Volba výboru a KRK
Přestávka
Vyhlášení klubových šampiónů, předání pohárů (H. Půlpánová)
Vyhlášení výsledku voleb (předseda volební komise)
Změna stanov
Plán akcí na rok 2014 (prosíme potenciální pořadatele o poslání nabídky jednateli)
Různé: OCD, …….
Závěr
Schůze nově zvoleného výboru a komise KRK
Propozice a přihlášky na jednotlivé akce jsou k dispozici na www.bcccz.cz

