Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky
Datum konání:

25.6.2014

Místo konání:

ČMKU – Maškova 3, Praha 8

Přítomni:

Ing. R. Fiala, J. Morávek, M. Lukešová, J. Suchý,
K. Archman, M. Auterský, B. Roškotová, A. Šefelínová, K.Mokrášová

Za revizní komisi:

R. Kosařová, R. Kotoučová, Mgr. P. Šlauf

__________________________________________________________________________________
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Příprava WM – FH:
a) podmínky reprezentace
b) financování
c) stav příprav
d) rozhodčí
4. Vyloučení člena ÚP Plzeň (Iveta Kunclová)
5. Různé
a) tabulka činnosti
b) logo BK
Hlasování: Program schválen všemi hlasy
__________________________________________________________________________________
1. Zahájení
Předseda BK ČR přivítal přítomné členy výboru a členy revizní komise.
__________________________________________________________________________________
2. Kontrola úkolů
Úkol p. Karbana – vypracování tabulky
Úkol splněn
- Výbor ukládá panu Morávkovi rozeslat „Formulář pro výcvikové a chovatelské akce“
předsedům jednotlivých poboček do 15. 7. 2014. Pobočky jsou povinny zaslat vyplněný
formulář zpět vždy nejpozději do 15.1. následujícího roku paní Lukešové.
Úkol rozeslat vzor členské průkazky pobočkám
Úkol splněn
- Přepracovaný vzor průkazky rozešle pan Morávek výboru ke korektuře
Úkol pro pana Suchého – do příštího zasedání změnit výstavní řád na www BK ČR ve znění
výstavního řádu dle ČMKU (BOB, BOS)
Předseda osloví ve věci LOGO majitele ochranné známky pana Bínu a sl. Mokrášovou.
__________________________________________________________________________________

3. WM – FH
a) výbor na svém zasedání rozhodl o podmínkách reprezentace WH – FH (7. – 9. 11. 2014)
Hlasování: odhlasováno všemi hlasy
Podmínky reprezentace pan Auterský zveřejní do 30.6. 2014 na www stránkách BK ČR
b) pan Auterský požádá o předběžný rozpočet pana A. Karbana
c) pan Auterský informoval výbor BK ČR o stavu příprav na WH – FH
d) za ČR rozhodčí navržen J. Hodek, druhého deleguje Atibox
__________________________________________________________________________________
4. Vyloučení člena ÚP Plzeň
Výbor na svém zasedání konstatoval, že paní I.Kunclová byla rozhodnutím členské schůze ÚP Plzeň
BK ČR ze dne 8.5.2014 vyloučena zároveň i z Boxerklubu ČR na základě hrubého porušení stanov a
chovatelského řádu BK ČR.
Výbor dále konstatuje, že Iveta Kunclová nemůže být přijata do žádné jiné územní pobočky BK ČR
dle článku 6, odst. 9 stanov BK ČR. Iveta Kunclová může zažádat opět o přijetí do BK ČR po uplynutí
2 let od vyloučení.
Hlasování o podání žádosti na pozastavení zápisů štěňat CHS Ivety Kunclové „od Ivetky Vel-Om“ a
na feny v majetku Ivety Kunclové
Hlasování:
PRO: 8 hlasů (nepřítomna B. Roškotová)
Výbor BK ČR rozhodl a požádal předsednictvo ČMKU o pozastavení zápisů vrhů CHS „od Ivetky
Vel-Om“ do odvolání a stejně tak požádal o zákaz chovu na jedincích držených majitelkou této CHS a
to podle čl. 10 zápisního řádu ČMKU.
Výbor BK ČR rozhodl, že nestanoví kárnou komisi a sám požádá u ČMKU z důvodu nebezpečí
prodlení této věci, protože stanovy ukládají max. lhůtu 1 roku.
__________________________________________________________________________________
5. Různé
Druhé číslo zpravodaje bude vycházet každoročně v polovině srpna.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
Vyzvat pobočky, aby poslaly termíny výstav na 2015 do 20.7.2014 (KV, 2xCAC, výroční výstavu vč.
CEBS).
B. Roškotová je delegát sjezdu ČKS a kandidát do revizní komise ČKS.
___________________________________________________________________________

Zapsala: Kamila Mokrášová

