Usnesení členskéschůze Klubu bretaňských ohařů z.s.
konané dne 19. 9. 2020 ve Vrchotových Janovicích
Členská schůze Klubu bretaňských ohařů z.s, (dále jen ČS) na svém řádném zasedání
konaném dne 19. záři 2020 ve Vrchotových Janovicích
schvaluje program jednání a jednací řád ČS,
volí:

jako zapisovatele jednání ČS nnežku Hrdličkovou,
jako ověřovatele zápisu CS Gabrielu Jiráskovou,
mandátovou komisi ve složeni: MVDr. Josef Nosek jako předseda,
Jana Lišková a Miloslav Dvořák jako členové,
volební komisi ve složení:Karel Nejman jako předseda
Zuzana Hodová a Michal Červinka jako členové,
návrhovou komisi ve složení:Roman Synek jako předseda,
Pavel Zonyga a Zuzana Laštůvková jako členové,
výbor KBO ve složení:Vlasta Bastlová, Miroslav Horáček, Anežka Hrdličková, Eva
Nosková a lng. Jan Zárybnický
revizní komisi ve složeníMgr. Jana Anderlová, Mgr. Miroslav Drahota a Tadeusz
Kipiel,
,

bere na vědomí:
zprávu mandátové komise o počtu přítomných a usnášeníschopnosti ČS,
schopnost usnášení ČSpočtem 23 přítomných členůa 22 pledloženými
plnými mocemi ze 127 členůKlubu bretaňských ohařů z.s. (dále jen KBO),
což činí35,44 % členskézákladny,
zprávu jed natelky Anežky H rdličkové,
zprávu hlavní poradkyně chovu Evy Noskové,
zprávu poradkyně chovu pro plemeno italský krátkosrstý ohař a italský spinone
Vlasty Bastlové,
zprávu poradce chovu pro dalšíplemena francouzských ohařů Miroslava Horáčka,
zprávu výcvikáře Jiřího Plecháčka,
zprávu matrikáře - ekonoma ing. Jana Zárybnického,
zprávu revizní komise,
zprávu předsedkyně Heleny Dvořákové,
informaci o zachování stávajicí adresy KBO,
informaci výboru KBO o změně poradce chovu pro plemeno italský krátkosrstý ohař
a italský spinone, nově je výborem jmenována Melanie Bastlová,
potvrzuje:
návrh nově zvoleného výboru na rozložení funkcí takto:
předseda - Vlasta Bastlová,
jednatel - Anežka Hrdličková,
hlavní poradce chovu - Eva Nosková,
matrikář - ekonom * lng. Jan Zárybnický,
výcvikář - Miroslav Horáček,
návrh nově zvolené revizní komise na rozloženífunkcí takto:

předseda - Mgr, Miroslav Drahota,
členové- Mgr. Jana Anderlová, a Tadeusz Kipiel,
uděluje čestnéčlenstvíbývalé předsedkyni

kBo Heleně

Dvořákové.

ČSschvaluje usnesení z jednání členskéschůze.
Ve Vrchotových Janovicích 19.9.2020
Zapsal: Roman Synek
Předsedkyně klubu: Vlasta
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Přílohy:
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