Český svaz chovatelů, z.s., Klub Králičí Hop

SCHŮZE VÝBORU 14/2021
Datum konání: 30. 12. 2021
Výborová schůze proběhla online přes Google Meet.
Přítomni: Eva Beránková, Miroslava Davidová, Monika Davidová, Martina Hájková, Barbora Kohoutová,
Petra Molkupová, David Rozkošný
Program:
1. Revizní komise
Výbor obdržel zápis z proběhlé schůze revizní komise a urychleně podnikne kroky k nápravě. Bude
vyrozuměno na další schůzi výboru.
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0

2. Zájemci o zkoušky rozhodčích
Zájem o zkoušky rozhodčích v příštím roce zatím vyjádřila Mária Kamenická a Petra Svatoňová. Termín
a místo konání rozhodcovských zkoušek bude upřesněno nejdéle na členské schůzi.
Mária Kamenická může být stínovým rozhodčím a vykonávat povinnou praxi adepta po tom, co se
stane členem klubu.
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0

Petra Svatoňová může být stínovým rozhodčím a vykonávat povinnou praxi adepta.
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0

3. Webová aplikace
Jednání s Think Easy bohužel nevyneslo požadované zlevnění aplikace podle našeho zadání. Zatím
tedy nemáme potřebné nance pro vývoj naší aplikace. Výbor se opět pokusí kontaktovat jiné vývojáře.
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0

4. Mistrovství Evropy
Ve sportovní hale v Jindřichově Hradci už bohužel není možný dlouhodobý pronájem. Výbor bude
urychleně hledat jiné místo vhodné pro konání mistrovství.
5. Kvali kační závody - MČR 2023
Byly upraveny a zkontrolovány podmínky pro pořadatele kvali kačních závodů na Mistrovství ČR v roce
2023 a vypsány požadované informace od potenciálních pořadatelů. Zítra toto jednatel pošle všem
pořadatelům závodů v letošním roce. Informace o pořádání kvali kačních závodů v dalším kvali kačním
období bude zveřejněna i na webu. Pořadatel může navrhnout více závodů, které by mohl uspořádat
jako kvali kační.

Další schůze výboru byla naplánována na 6. 1. 2022 od 18:00 hod online.
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Zápis ověřila: Petra Molkupová
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Zápis provedla: Barbora Kohoutová

