Výborová schůze 30.9.2018 Hotel Jirmásek
Humpolec
Přítomni:Lada Šípová,Petra Molkupová,Miloslav Sedláček,Jana Černá,Barbora Kohoutová,Eva
Beránková,Miroslava Davidová.
Za revizní komisi: Vítězslav Hajný,Petr David
Program: 1. MČR 2019
2.ME Dánsko 2018
3.Program + Web
4.Klubové předměty
5.Členské příspěvky
6.Řád KKH ( změny a ohlasy )
7. Odstoupení p. Jindřicha Šípa z funkce člena Kontrolní komise
8. Kateřina Štveráčková – rozhodčí KKH
9.Různé
10.Závěr

1.MČR 2019
-Termín březen – duben 2019 , oslovíme Třeboň ( kdyby nevyšla -Jindřichův Hradec).
Zařizuje Lada šípová + Bára Kohoutová

2.ME Dánsko 2018
-Klub uhradí závodníkům – startovné, přihlášení
-Rozhodčím (pověření: Lada Šípová, Bára Kohoutová, Nikol Šváchová) –cestovní náklady max 11.000,-Kč

-Hlasování o platnosti certifikátů z kvalifikačních závodů na ME. Pro 2, proti 3, zdržení 2
Certifikáty jsou neplatné

3.Program + Web
-Web funkční od 30.9.2018, stránky: www.kralicihop.eu
-Báře Kohoutové přeposlat data ke vložení na web
-poté oficiální představení stránek, jednatel obešle všechny členy klubu, kde jim oznámí funkční web
-GDPR – formulář - Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů – zpracuje Sedláček Sl., bude
součástí přihlášky do KKH
- Program-problémy s rodokmeny, požadavky: upřesnění jmen králíků ( oficiální jméno, přezdívka),
Schůzka v druhé polovině října – tým pro program: Kristýna Černá, Monika Davidová, Lada Šípová
-dne 1.11.2018 bude program odzkoušen a na oficiálních závodech u Nikol Šváchové a už by měl plně
pracovat-přihlašování na závody a jejich celkové zpracování,…
-od 1.1.2019 program by měl pracovat na stránkách KKH, správci: Registrace králíků – Davidová Monika,
VP- Molkupová Petra, Členství – Sedláček Slávek, Hlavní administrátor – Lada šípová

4.Klubové předměty
-dnes Eva Beránková odevzdala tržbu za klubové předměty . Celkem tržba za rok 2018 je 28.847,-kč
Další objednávka klubových předmětů max. 12.000,- kč včetně DPH
-Klubové kalendáře pro rok 2019 – oslovit Petru Vojtovou, zda nám zpracuje fotogalerii – zařídí
Beránková Eva

5.Členské příspěvky
- termín úhrady členských příspěvků pro rok 2019 – do 20.12.2018 – musí být připsáno na účtu!
Pokud neuhradí do tohoto data, automaticky přestává být členem a musí si podat novou přihlášku a
zaplatit registrační poplatek 50,-Kč. Slávek Sedláček pošle všem členům e-mail na vědomí, Bára zveřejní
na webu KKH (po oficiálním spuštění) a na facebook.

6.Řád KKH ( změny a ohlasy )
- špatné reakce na bodování v lehké třídě … stále k řešení
-Škrtání x diskvalifikace králíka, který nenastoupí do soutěže:
Neprojde přejímkou, nenastoupí - škrtá se ve startovní listině
Projde přejímkou, nenastoupí – diskne se

7.Odstoupení p. Jindřicha Šípa z funkce člena Kontrolní komise
-výbor bere na vědomí odstoupení p. Jindřicha Šípa z kontrolní komise. Volba nového člena kontrolní
komise bude řešena na další členské schůzi.

8. Kateřina Štveráčková složila zkoušky rozhodčích u Rychnova nad Kněžnou
- byl podán podnět k projednání: p. Kateřina Štveráčková složila zkoušky rozhodčích u organizace
v Rychnově nad Kněžnou. Pod hlavičkou KKH pořádá závody, pod Rychnovem nad Kněžnou píská jako
rozhodčí.
K řešení na členské schůzi

9.Různé
- schváleno proplacení cestovních nákladů rozhodčím a spolupořadatelům, kteří se účastnili MČR 2018
Připraví David Petr
- schvalování dokladů hrazených z banky i pokladny: žadatel o platbu odešle návrh platby a způsob úhrady
( z účtu, z pokladny) jednateli a místopředsedkyni (kopii pokladníkovi) ke schválení. Po schválení předseda
klubu platbu uhradí z bankovního účtu, pokladník z pokladny.

10.Závěr
-termíny:
výbor - 14.12.2018 v 17,30h Humpolec
členská schůze – 9.2.2019 v 10,00h Humpolec

