Klub bretaňských ohařů z.s. v soudce 62, 257 51 Bystřice, www.breton.cz
SCHŮZE VÝBORU KBO 10.4.2016 V BYSTŘICI
Přítomni: Dvořáková, Kubů, Bc. Soucha, Plecháček
Omluveni: Nosková
Program:
1. Kontrola plnění usnesení členské schůze 2016
2. Příprava ZV a T.A.N. Konopiště‐Bystřice
3. Pojištění klubu při pořádání akcí
4. Infomace o přípravě dalších klubových akcí
ad 1)
bod 4) Potřebné podklady zaslány Mgr. Drahotovi doporučeným dopisem na adresu
bydliště.
bod 5) Zápis a usnesení ČS 2016 zaslány spolu s doprovodným dopisem na S‐ČMKU.
Bod 7) Dosud nesplněn.
ad 2)
Příprava ZV a TAN: Ve věci ZV a T.A.N. je již většina organizačních věcí zajištěna,
spolupráce s MS Sluka Bystřice při zajšťování akce.
Rozhodčí: na ZV byli delegováni: Plecháček Jiří – vrchní rozhodčí
Šabatka Jan, Guber Václav – rozhdčí v poli
T.A.N. : Kostka Stanislav
Kuchyně a kantýna: MS „Sluka“ Bystřice.
Pro T.A.N zajištěny křepelky, ustájené u předsedkyně. Pro zazvěření honitby ZV – byla
provedena příprava. Honitby MS Bystřice a LZ Konopiště.
Terény T.A.N. budou vybrány těsně před akcí v závislosti na aktuální výšce porostu a na
zemědělských zásazích /postřiky/.
Poplatek za jednotlivou zkoušku činí 450.‐Kč + 150.‐ Kč za stravování. Tato částka
bude odvedena MS Bystřice na pokrytí stravování účastníků. Poplatek zahrnuje polévku,
hlavní jídlo a kávu.
ad 3)
Na základě znění NOZ a změny odpovědnosti, vázané na tyto změny se výbor KBO
rozhodl pojistit klub pojištěním hmotné odpovědnosti při akcích, konaných mimo sídlo klubu.
Výběrem vhodné pojistky a jejím sjednáním pověřuje výbor předsedkyni klubu. Ta
informovala přítomné, že předběžně možnost pojištění konzultovala s S‐ČMKU. Rovněž
vstoupila v jednání se zástupkyní ČP.
ad 4)
Akce Bruntál /ZV, TAN a PZ/ a Brod nad Dyjí /ND/ jsou podle informací od
organizátorů připraveny.
Klubová výstava Konopiště – terén, stravování zajištěno. Souhlas pro zahraniční
rozhodčí vyžádán.
Pohár Svatého Huberta Konopiště – připraveno uspořádání Svatohubertské mše
navečer mezi oběma soutěžními dny. Těleso trubačů z Klatov přislíbilo provedení hudební
složky mše, samotné uspořádání mše projednáno s administrátorem farnosti ŘKC v Bystřici.

Ceny na Klubovou výstavu 2016 věnovaly Marcela Horáčková a Květuše Kocúrová.
Výbor pověřuje předsedkyni, aby oběma dámám poděkovala.
Schůze ukončena v 11.00 hod.
Zapsala: Kubů

