Zápis z jednání výboru BCCCZ číslo 23
Jednání proběhlo korespondenčně v průběhu dubna až června 2012
Zúčastnili se ho členové výboru Loučka R., Půlpánová H., Švarcová M., Rájová D., Sklenaříková H.,
členové KRK Sochorová S., Opočenská P. Malinská B. a webmaster Malinská J.
Kontrola úkolů:
Ad 13. Program na Dny BOC
Program byl zpracována uveřejněn na WEB stránkách.
Úkol: D. Rájová – zpracovat propozice, zajistit akci (za organizaci výstavy zodpovídá H. Půlpánová)
Ad 16. Zapsání psa do registru FCI
Výbor souhlasil, ale bylo potřeba o to ještě požádat ČMKU, což se zatím nestalo.
Úkol: R. Loučka – požádat ČMKU
Ad 17. Čtečka čipů
Čtečka čipů MiniMAX II byla odeslána výrobci s žádostí o vrácení peněz. Výrobce oznámil přijetí a
souhlas s vrácením peněz. Zatím však nejsou na účtu.
Úkol: R. Loučka – urgovat vrácení peněz

Nově projednáváno:
1. Žádost Veroniky Vostré o legalizaci neplánovaného vrhu pro její fenku Abigeil z Bengasu.
Rozhodnutí: výbor souhlasí, ukládá podmínky, které platily i za podobné prohřešky v minulosti.
2. Žádost Šárky Vajcové o legalizaci neplánovaného vrhu pro její fenku Highland Rose Tennant.
Rozhodnutí: výbor souhlasí, ukládá podmínky, které platily i za podobné prohřešky v minulosti.
3. Nová čtečka čipů
Návrh na koupi: http://www.mikrocipy.cz/mikrocipy1%20cz - katalogové číslo: LID575ISO.
Rozhodnutí: výbor pověřuje M. Švarcovou o zakoupení vhodné čtečky dle vlastního výběru. Starou
čtečku převezme na bonitaci v Žižicích R. Loučka
4. Komise na bonitaci v Žižicích
Výbor navrhuje následující složení komise: M. Krinke, M. Švarcová, H. Půlpánová
5. Členská schůze při dnech BOC ve Zbraslavi (není volební)
Rozhodnutí: výbor schválil následující program členské schůze (jednání povede jednatelka D. Rájová):
Úvod (předseda klubu R. Loučka)
Volba orgánů schůze (volební komise, návrhová komise, zapisovatel, ověřovatel zápisu)
Zpráva jednatele o členských záležitostech, sportovních a pracovních aktivitách (D. Rájová)
Zpráva týkající se výstav (H. Půlpánová)
Zpráva poradce chovu (M. Švarcová)
Zpráva o hospodaření (H. Sklenaříková)
Zpráva Kontrolní a revizní komise (S. Sochorová)
Klubové WEB stránky a databáze – info a diskuse (J. Malinská, H. Svobodová)
Klubový zpravodaj Borderholic - info a diskuse (P. Pasler)
Klubové předměty - info a diskuse (S. Lefnerová)
Diskuze ohledně sídla klubu a s tím související změny stanov BCCCZ
Vyhlášení klubových šampiónů, předání pohárů (D. Rájová)
Plán akcí na rok 2013 (prosíme potenciální pořadatele o poslání nabídky jednateli)
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Různé
Závěr (R. Loučka)
6. Vyhlášení klubových šampiónů
Úkol: D. Rájová – připravit seznam KŠ, H. Půlpánová – nakoupit poháry.
7. Klubový zpravodaj
Dle plánu by měl Borderholic vyjít a ke členům se dostat do první poloviny srpna.
Úkol: P. Pasler - zpracovat BH tak, aby byl dodržen termín. V BH nesmí chybět pozvánka na Dny BOC,
včetně programu členské schůze.
8. Návrh pořádat Dny BOC opět v srpnu
O termínu pro rok 2013 jednáme, jsme závislí na volném termínu rozhodčích (návrh 5. - 7. 10. 2013).
Byli osloveni paní Joanne Ratcliffe (Grandver, nyní Arrodare) a pan Ross Green (Fayken) z Velké
Británie. Oba nabídku posuzovat přijali. Nabídli také, že by pro vystavovatele udělali seminář o
vystavování a jejich pohledu na borderky. Je sice na ČMKU nahlášený termín výstavy v září, ale nic
není rozhodnuto. O termínu v dalších letech může diskutovat členská základna, zda v letním období
nebo v září. Také se hledá areál. Ve Zbraslavi nejsou dostatečné prostory k ubytování, případně
k vystavování při špatném počasí. Žádáme tedy o pomoc při hledání vhodného areálu. Své
připomínky, či návrhy posílejte jednatelce.
9. Návrh zavést tzv. "transparentní" účet
Rozhodnutí: návrh v té podobě, že by účet byl veřejně přístupný i nečlenům klubu byl zamítnut. Byla
však schválena jiná podoba: výpisy budou pravidelně posílány všem členům výboru a KRK.
10. Dispoziční právo k účtu klubu BCCCZ
Úkol: R. Loučka, který má k účtu dispoziční právo zajistí, aby další dispoziční právo místo P. Paslera
měla i Daniela Rájová.
11. Návštěvní kniha
Rozhodnutí: návrh zavést na stránkách www.bcccz.cz návštěvní knihu byl přijat s tím, že bude
moderované webmasterem J. Malinskou. Budeme vyžadovat, aby diskuze byla slušná, věcná.
Hlavním účelem zavedení knihy je informovanost členské základny o věcech, které projednává výbor
(ne tedy jednou za 3 měsíce, jak je nyní zavedeno) a zpětná vazba členské základny o aktivitách, které
probíhají i bez zajištění výborem, no prostě co se kolem borderek děje.
12. Kontrola účetnictví
Radana Píštková ukončila práci na převodu účetnictví z minulých let do podvojného. Drobné
nesrovnalosti, na které přišla, byly vyřešeny. Faktura za odvedenou práci jí byla vyplacena. Nyní nic
nebrání tomu, aby účetnictví bylo předáno KRK.
Úkol: R. Píšťková neprodleně odešle účetní knihy členům KRK, kteří provedou kontrolu tak, aby na
členské schůzi mohl být oznámen výsledek.
13. Mistrovství ČR v agility ve Strážnici 2012
Mistrovství ve Strážnici proběhlo. Bohužel, do dnešního dne nebylo předloženo vyúčtování.
Úkol:D. Rájová bude vyúčtování u Hanky Petrlové urgovat
14. Mistrovství ČR v agility v roce 2013
Rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že MR agi nebylo organizačně zvládnuté na takové úrovni jako
v předchozích letech, byla jeho organizace v roce 2013 přidělena opět Martině Vaškebové. Místo
bude pravděpodobně stejné jako v roce 2012, tedy Strážnice.
15. Tiskopisy na cestovné
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Při vyúčtovávání cestovného není nutné posílat na oficiálních byznys tiskopisech, stačí klubové. Jejich
podoba je následující:

BCCCZ – Náhrada cestovních výloh
Jméno:
Kontaktní adresa:
Účel cesty:
Počátek cesty (místo, datum):
Navštívená místa / cíl cesty:
Konec cesty (místo, datum):
Ujeté kilometry:

Sazba 6 Kč/km Celkem k proplacení:

Podpis účtovatele:

Schválil:

Rekapitulace
Úkoly: 22/13,16 a 17, 23/6,7,10,12,13
Rozhodnutí:1,2,3,5,9,11,14
Dne: 1.7.2012, zapsal: Radko Loučka
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