Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 50
Jednání proběhlo v dubnu až květnu 2016 formou e-mailové
korespondence
Předsedající: Radko Loučka
Zapisovatel: Petra Opočenská
Zápis sepsán: 30. 05. 2016
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Výbor rozhodl, že do chovu budou připuštěni jedinci s DKK max. OFA Borderline. Schváleno
01/16.
Schváleny ceny na soutěž PES ROKU 2015.
Klubové bannery dodány na adresu S. Balogové.
Vytvořen postup jak vyplnit DPP – splněn úkol ze zápisu č. 49
Schválen nákup nové tiskárny pro PCH M. Švarcovou v hodnotě………
P. Opočenská nesouhlasí s nákupem barevné tiskárny.
Nákup 3 ks stanů Coleman Event Shelter Pro S, cena: 4949,- Kč/ ks
Změny v rejstříku jsou již zapsány a náš spolek má nyní oficiální název Spolek BCCCZ, se
sídlem Konstantinova 1477/16, 149 00 Praha 4 - Chodov
Schválen rozpočet na seminář a čl. schůzi.
18. 05. 2016 byl založen transparentní účet klubu.
Schválen nákup dárků pro rozhodčí na Mistrovství BCCCZ agility.
Schváleno hrazení cestovních náhrad a odměn za provedenou práci v rámci jednoho
dokladu a to DPP. Vzor a návod je ke stažení na stránkách BCCCZ.
S platností od 20. 04. 2016.
Schválen nákup nového posuvného měřidla na psy a čtečky.
Do zápisu z členské schůze byly doplněny osobní údaje Renaty Zelyczové.
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Žádost K. Másilkové o prověření vyhodnocení Mistrovství BCCCZ ve výkonu 2016

Pí. Másilková upozorňuje, že ačkoliv není v propozicích závodu uvedeno, že pes musí splnit limit
zkoušky tzn. získat minimálně 70 bodů v každé části zkoušky, je to samozřejmé. Jinak zkouška není
splněna, tudíž nemůže být nárok na titul udělovaný klubem, který je pod ČMKU či ČKS
zaštítěný. Získaný titul zapisuje ČMKU do PP potomkům, není tedy možné, aby se mistrem stal pes,
který nesplnil obecná pravidla pro získání titulu.
Stanovisko výboru:
Organizátoři Mistrovství BCCCZ ve výkonu postupovali v souladu s propozicemi mistrovství, což
potvrdilo i vyjádření z ČKS.
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Nechtěný vrh p. Hlaváčka

Výbor v předchozím zápise informoval o schválení nechtěného vrhu p. Hlaváčka o feny Bianca Bea
Devon Exe a Finley z Jasmínových hor. Pan Hlaváček do dnešního dne nesplnil podmínky stanovené
Spolkem BCCCZ a nereagoval ani na zaslané výzvy ke splnění podmínek.

Závěr: Vrhu feny Bianca Bea Devon Exe a Finley z Jasmínových hor nebudou vystaveny PP.
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Výzva PK ČMKU o souhlas se zapsáním vrhů:
-

Vrh D CHS Z Vysokého Újezda
Vrh A Dabbecco
Vrh F Batanaj Wind

Závěr: Výbor schválil uznání vrhů a vydání PP a stanovil poplatky za vícenáklady.
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Sl. Smolíková zaslala žádost o příspěvek na Mistrovství světa dogfrisbee v USA

Sl. Smolíková je členkou BCCCZ 15 měsíců, tzn., že nesplňuje stanovenou podmínku členství min.
2 roky. Vzhledem k předchozím úspěchům sl. Smolíkové a výborné reprezentaci plemene se
výbor rozhodl udělit výjimku a poskytnou příspěvek ve výši 5000,- Kč.
Oficiální vyjádření výboru BCCCZ ke stížnosti Zuzany Seifertové

Výbor Spolku BCCCZ obdržel stížnost Zuzany Seifertové ze dne 04. 04. 2016 na „neetické chování
ze strany manželů Doškářových“. V době stížnosti nebyla Z. Seifertová členkou Spolku BCCCZ a
není jím ani manžel Patricie Doškářové. Výbor si vyžádal vyjádření P. Doškářové ke stížnosti a dne
18. 04. 2016 ho obdržel. Výbor dospěl k závěru, že jde především o občansko-právní spor

zúčastněných stran.
Je politováníhodné, že se takové záležitosti dějí. Lze pouze obecně doporučit, aby chovatelé i
majitelé věnovali náležitou pozornost kupní smlouvě a písemně vhodně ošetřili možné problémy,
včetně definice sankcí.
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Usnesení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výbor Spolku BCCCZ přijal tato usnesení:

Rozhodnutí, že do chovu budou připuštěni jedinci s DKK max. OFA Borderline.
Schválil ceny pro soutěž „PES ROKU 2015“.
Schválil nákup tiskárny, stanů Colleman, posuvné měřidlo na psy, čtečku.
Schválil rozpočet na seminář a čl. schůzi.
Schválil nákup dárků pro rozhodčí Mistrovství BCCCZ v agility.
Schválil hrazení cestovních náhrad a odměn za provedenou práci v rámci jednoho dokladu.
Rozhodl, že vrhu Bianca Bea Devon Exe a Finley z Jasmínových hor nebudou vystaveny PP.
Schválil uznání vrhu D CHS Z Vysokého Újezda, vrhu A Dabbecco a vrhu F Batanaj Wind a vydání
PP.
9. Schválil příspěvek sl. Smolíkové na MS.

Usnesení bylo schváleno.

