Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 57
Jednání proběhla v období srpen – září 2017 formou emailové korespondence
Předsedající: Radko Loučka
Zapisovatel: Anna Hrochová
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK
A. Sport a výstavy
1. V termínu od 5. do 6. srpna se uskutečnilo M BCCCZ ve flyballu, v termínu 12. a 13. srpna
proběhlo M BCCCZ v dog frisbee, v termínu 19. a 20. srpna následovalo M BCCCZ
v pasení (Rakousy), v září pak v datech 9. a 10. proběhl Elév Cup a BCCCZ Cup, poslední
z důležitých událostí ve sportu měsíce září bylo M BCCCZ v obedience. Všem
organizátorům děkujeme za uskutečnění těchto akcí spolku M BCCCZ.
2. Výbor schválil proplacení částky 5 000 Kč na žádost Petry Malé za účelem pořádání MR
BCCCZ v dog dancingu (pronájem haly, úklid, příprava, ozvučení a obsluha aparatury).
3. Výbor obdržel žádost Aleny Smolíkové o příspěvek na vrcholové akce roku 2017
(Mistrovství světa dog frisbee, Mistrovství světa dog dancing). Rozhodl se její účast na
těchto akcích podpořit, a to proplacením částky 2 500 Kč pro každou z událostí.
4. Výbor rozhodl o pořádání těchto klubových akcí v roce 2018:
• M BCCCZ v obedience v organizaci Lady Richterové
• Mezinárodní mistrovství ČR v agility BOC v organizaci Terezy Otýpkové
• M BCCCZ v dog frisbee v organizaci Pavla Ryttnauera
• M BCCCZ ve výkonu v organizaci Zuzany Fialové
• M BCCCZ v dog dancingu v organizaci Petry Malé
• M BCCCZ ve flyballu se v roce 2018 neuskuteční (důvodem je nepoměr mezi
náklady na akci a nízká účast členů BCCCZ).
Akce pasení v roce 2018 jsou zatím v jednání.
B. Chov

1. Poradkyně chovu M. Švarcová vypracovala ve spolupráci s Veronikou Tvrdou seznam
dostupných známých zbarvení border kolií. Seznam barev zrealizovaly na žádost
plemenné knihy ČMKU, které byl následně zaslán.
2. V termínu 2. a 3. září proběhla ve Zbraslavi u Brna Klubová výstava se zadáním KV a
Speciální výstava s rozhodčími z Velké Británie: A. R. Spencer a Peter Simmons.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu této stěžejní události BCCCZ.
3. V termínu 24. září se uskutečnila bonitace ve Zlíně. Prošlo jí 61 psů, u dvou z nich se
bylo rozhodnuto o odkladu bonitace z důvodu agresivity.

C. Klub
1. Paní Adéla Dvorská zaslala na adresu Spolku BCCCZ doporučený dopis týkající se
proplacení testů paternity. Spolek na dopis odpověděl taktéž doporučeným dopisem,
který však paní Dvorská nepřevzala. Výzvu k převzetí reakce spolku zveřejnil BCCCZ na
svých webových stránkách jakožto oficiálním informačním kanálu.
2. V září 2017 vyšlo 33. číslo časopisu Borderholic. Děkujeme jeho autorům!
Zároveň bychom rádi vyzvali dobrovolníky, kteří by se chtěli podílet na vzniku časopisu,
aby se přihlásili na borderholic@email.cz.
3. Výbor byl informován o pokutě od Finanční úřadu ve výši 1 937 Kč jako úrok z
pozdní úhradu daňových povinností. V této souvislosti zjišťuje důvody pochybení a je
připraven vyvodit důsledky.
4. Výbor bere na vědomí zápis KRK 6/2017. V reakci na jeho upozornění podniká patřičné
kroky, o nichž vede další diskusi.
5. Výbor se rozhodl vytvořit rozpočet pro rok 2018. Jeho vypracování probíhá ve
spolupráci s KRK. Důvodem je finanční situace spolku, který vyčerpal své finanční
možnosti pro rok 2017 (nákupy na sklad, větší sponzoring nákladnějších sportovních
událostí a aktivit pro členy…). Veškeré hospodaření spolku je řádně doloženo.
6. Výbor rozhodl o výrobě kalendáře BCCCZ pro rok 2018.

D. Usnesení
1. Výbor schválil proplacení částky 5 000 Kč pro pořádání M BCCCZ v dog dancingu
2. Výbor rozhodl o vyplacení částky 5 000 Kč na podporu účasti Aleny Smolíkové na
vrcholových soutěžích.
3. Výbor rozhodl o pořadatelích sportovních akcí spolku v roce 2018, M BCCCZ ve flyballu
se neuskuteční.
4. Výbor rozhodl o potřebě rozpočtu BCCCZ pro rok 2018.
5. Výbor rozhodl o výrobě kalendáře pro rok 2018.
Zápis výborem schválen: 10. 10. 2017

