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

SCHŮZE VÝBORU 1/2022
Datum konání: 6. 1. 2022
Výborová schůze proběhla online přes Google Meet.
Přítomni: Eva Beránková, Miroslava Davidová, Monika Davidová, Martina Hájková, Barbora Kohoutová,
Petra Molkupová, David Rozkošný
Program:
1. Členské příspěvky
Dvě členky zaplatily členský příspěvek po požadovaném termínu, členství jim tedy zaniklo.
PRO - 4, PROTI - 3, ZDRŽEL SE - 0

2. Revizní komise
Reakce na zápis ze schůze revizní komise dne 22. 12. 2021.
2/ bod 2 - Předseda rozhodčích byl jednatelem kontaktován a bývalým předsedou nám byl zaslán zápis
z online schůze rozhodčích konané v dubnu. Zápis je vyvěšen na klubovém webu.
2/ bod 5 - Webová aplikace („program registrace“) je nadále v řešení.
2/ bod 6 - Splnění bodu 1 ze dne 2. 9. 2020 - Dopis byl doporučeně odeslán dne 3. 9. 2020, podací
lístek je součástí účetnictví klubu. Splnění bodu 5 ze dne 2. 9. 2020 - V kompetenci byl bývalý jednatel,
který tuto situaci osobně vyřešil.
2/ bod 11 - O letošním ročníku Soutěže mladých chovatelů bylo rozhodnuto na schůzi 4/2021, bod 3 (ze
dne 3. 6. 2021). Na členské schůzi proběhla pouze diskuze na toto téma.
4/ Zápis bude odeslán revizní komisi a vyvěšen na webu. TERMÍN - 13. 1. 2022, ZODPOVÍDÁ - Kohoutová
5/ Výbor bere doporučení revizní komise na vědomí.
6/ Probíhají přípravy, v nejbližší době bude dořešeno. TERMÍN - 31. 1. 2022, ZODPOVÍDÁ - Kohoutová
7/ a 8/ Nedořešeno, pořadatel bude znovu kontaktován telefonicky předsedkyní do 10. 1. 2022.
10/ Již uhrazeno dne 17. 12. 2021.
11/ Probíhají přípravy, v nejbližší době bude dořešeno. TERMÍN - 31. 1. 2022, ZODPOVÍDÁ - Kohoutová
12/ Podklady již odevzdány pokladníkovi.
14/ Informace je již zveřejněna na webových stránkách od 31. 12. 2021, bude zde uvedena do 12. 1.
2022 (uzávěrka přihlášek na MČR).
3. Kontrola práce výboru v minulém roce
Soutěž mladých hopáků 2022 - Předsedkyní byl kontaktován předseda ÚKPMCH pan Dráb se zájmem
o účast v plánovaném ročníku soutěže.
Účel subjektu - Nutnost změny ve spolkovém rejstříku, bude předloženo ke schválení na členské
schůzi. TERMÍN - 26. 1. 2022, ZODPOVÍDÁ - Molkupová
Vizuální identita klubu - Bylo odloženo, bude řešeno po MČR 2022.
Fyzická podoba certi kátů - Bude předloženo na chystané schůzi rozhodčích. ZODPOVÍDÁ - Kohoutová
4. Zájemci o zkoušky rozhodčích
Zájem o zkoušky projevila Agáta Štveráčková a Kateřina Štveráčková.
Agáta Štveráčková může být stínovým rozhodčím a vykonávat povinnou praxi adepta.
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0

Kateřina Štveráčková může být stínovým rozhodčím a vykonávat povinnou praxi adepta.
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0
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Barbora Kohoutová všem schváleným adeptům pošle informaci o schválení a formulář k plnění povinné
praxe.

5. Mistrovství ČR 2022
Každému rozhodčímu budou vyplaceny cestovní náhrady ve výši 1000 Kč. Rozhodčím bude ještě dnes
odeslána pozvánka.
PRO - 7, PROTI - 0, ZDRŽEL SE - 0, ZODPOVÍDÁ - Kohoutová

Hlavním sponzorem mistrovství bude rma BIOMAC s.r.o., která dodá výhercům dřevěné pelety,
hoblinovou podestýlku a další.
Na mistrovství bude “losovací tombola“, ceny budou od sponzorů a propagační předměty klubu.
6. Dopis od Nikoly Čapkové
Část výboru obdržela dopis od Nikoly Čapkové, výbor bere na vědomí. Bude předáno k projednání na
schůzi rozhodčích. Výbor vyzývá rozhodčí, aby byli důslednější ohledně chování závodníků na
závodech. Odpověď sl. Čapkové zajistí Petra Molkupová.
7. Plánovaná schůze rozhodčích
Výbor dává za úkol sboru rozhodčích, aby se na své plánované schůzi zaměřil na tyto body:
• dopis od Nikoly Čapkové
• seznámení s letošními adepty na zkoušky rozhodčích
• fyzická podoba certi kátů
• zrušení povinnosti pořadatele zajistit ustájení králíků na závodech (Soutěžní řád)
• vyškrtnutí Klubové soutěže ze Soutěžního řádu - bude součástí vnitřního řádu
• schválit část vnitřního řádu, která se týká rozhodčích
• nachystat rozpis rozhodčích na Mistrovství ČR 2022
• “kvali kace” rozhodčích na Mistrovství ČR 2023
ZODPOVÍDÁ - Kohoutová

Další schůze výboru byla naplánována na 13. 1. 2022 od 19:30 hod online.
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Zápis provedla: Barbora Kohoutová

Zápis ověřila: Petra Molkupová

