Zápis z jednání výboru BCCCZ – č. 54
Jednání proběhla v období únor – březen 2017 formou emailové korespondence
Předsedající: Radko Loučka
Zapisovatel: Anna Hrochová
Jednání se zúčastnili všichni členové výboru i KRK.
A. Organizační a provozní záležitosti

1. Výbor odsouhlasil ceny pro vítěze soutěže Pes a fena roku. Děkujeme Martině Paulino
za vynikající práci při kompletaci soutěže a její realizaci.
2. Výbor připravil návrhy jednacího a volebního řádu ke konzultaci s členy BCCCZ
prostřednictvím webových stránek a následně schválil jejich předložení členské schůzi.
3. Výbor opakovaně řešil stížnosti pana R. Poláška týkající se neuznání žádosti o
prominutí přerušeného členství Občanské společnosti, z.s., které je členem. Pro
objasnění hlavního důvodu žádosti: Pokud člen členství přeruší, má nárok na tituly
udílené spolkem teprve až po splnění podmínky délky členství pro získání titulu. P.
Polášek také žádal, aby výbor členům BCCCZ, kteří z nějakého důvodu nezaplatili včas
členské příspěvky, přerušení prominul a pokud nezaplatí včas v budoucnu, aby na to
byli upozorňováni jednotlivě dopisem. Výbor tyto připomínky považuje za
bezpředmětné, protože povinnosti členů jsou jasně formulovány ve stanovách.
4. Výbor požádal ČMKU o prozatímní členství. Předsednictvo ČMKU žádost schválilo s
podmínkou, že k 1.4.2017 Spolek BCCCZ ukončí členství v SKK. Výbor uložil Ing.
Loučkovi, aby to SKK oznámil, což bylo splněno.
5. P. Márová požádala BCCCZ o zapůjčení altánů v majetku spolku pro klubovou akci
Bobtail klubu. Výbor vyšel Bobtail klubu vstříc s podmínkou vrácení v řádném stavu a s
nájmem 500 Kč.
6. Daniela Rájová vznesla dotaz s připomínkami k návrhu volebního řádu BCCCZ. Výbor je
vzal na vědomí a volební řád dopracoval, p. Rájové odpověděl na dotazy R. Loučka.
7. Po posledních úpravách představil BCCCZ na svých webových stránkách novou verzi
databáze detailně připravenou Ing. Krupou. Několik členů BCCCZ podalo další návrhy,
které Ing. Krupa většinou zohlednil. „Ostrá“ verze bude spuštěna v dubnu. Výbor po
vynikajících zkušenostech s p. Krupou rozhodl o pokračující spolupráci. Dalším úkolem
bude databáze členů spolku a na ní navazující elektronické vydávání krycích listů.
8. Dne 19.3.2017 proběhla volební Členská schůze BCCCZ. Schváleny byly změny stanov i
volební řád. (viz. příloha) Členové výboru a KRK byli zvoleni opětovně, do nového
volebního období tedy vstupuje stejné personální složení výboru (předseda R. Loučka,
místopředseda S. Balogová, poradce chovu M. Švarcová, hospodář R. Zelyczová,
jednatel A. Hrochová) i KRK (předseda R. Šíp, člen M. Paulino, člen S. Sochorová).
9. R. Šíp zhotovil a spustil mobilní aplikaci BCCCZ pro Android a BlackBerry. Děkujeme!

10. Odsouhlasena záloha ve výši 8 000 Kč pro účely matriky BCCCZ.
11. Z důvodu časové tísně zvolené účetní BCCCZ Jany Janků rozhodl výbor o předání účetní
dokumentace ke společnosti Kočka s. r. o.. (odesláno prostřednictvím DS). Tato účty
zpracovala a odevzdala ke zdanění v řádném termínu.
B. Sport a výstavy
1. Pořadatelem M BCCCZ v dog frisbee bude v roce 2017 Pavel Ryttnauer. Akce se bude
konat při závodech Fun Factory For Frisbee ve Dvoře Králové. Výbor odsouhlasil
rozpočet na akci v hodnotě 10 000 Kč.
2. Výbor projednal návrh na zvýhodněné startovné pro členy klubu na vybraných akcích
BCCCZ, a to v minimální výši 50Kč. Odsouhlaseno.
3. Z. Fialová požádala o úpravu propozic M BCCCZ ve výkonu kategoriích FPr1, UPr1, SPr1
(pokud má pes složeno maximálně FPr2, UPr2, SPr2 nebo IPO 1, IPO 2, může nastoupit
do kategorie FPr1, UPr1 a SPr1) . Výbor tento požadavek schválil.
4. P. Fialová (ČMKU) poslala schválené rozhodčí pro KV a SV ve Zbraslavi u Brna.
C. Usnesení
1. Výbor BCCCZ pověřil pořádáním M BCCCZ v dog frisbee Pavla Ryttnauera. Odsouhlasil
rozpočet ve výši 10 000 Kč.
2. Výbor rozhodnul požádat ČMKU o prozatímní členství. Předsednictvo ČMKU žádost
schválilo k 1.4.2017. Spolek BCCCZ se tímto k 1.4.2017 stává prozatímním členem
ČMKU a ruší členství v ČMKU prostřednictvím SKK.
3. BCCCZ rozhodl o další spolupráci s Ing. Krupou, novým úkolem bude databáze členů
BCCCZ a elektronické vydávání krycích listů.
4. ČMKU schválila rozhodčí pro KV a SV ve Zbraslavi u Brna.
Zápis výborem schválen: 04. 04. 2017

