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Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky



Datum konání: 2.12.2006, 10:00 – 16:00
Místo konání: ZKO Braník, Praha
Přítomni: R. Fagoš, J. Morávek, M. Hirešová, K. Archman, M. Auterský,  J. Suchý, T. Pfauser, L. Rais, B. Roškotová
Přizván: A. Karban
Za revizní komisi: JUDr. H. Mejvaldová, Z. Mifek

Na začátku schůze byl výborem jednomyslně schválen program této schůze navržený předsedou výboru BK ČR, a to v následujícím znění s tím, že z důvodu zpoždění příjezdu A. Karbana bude bod 1 programu projednán později až v přítomnosti A. Karbana (pro přehlednost je zápis dále koncipován v souslednosti navržených bodů jednání a nezohledňuje pozdější projednání bodu 1 z důvodu opožděné účasti A. Karbana):

Program:
	Projednání nepředání náležitostí spojených s výkonem funkce předsedy p. Karbana (pozván na 10 hodinu doporučeným dopisem s dodejkou, dopis doručen 16.11.2006).

Kontrola zápisu z výborové schůze konané 28.9.2006.
Schválení reprezentace na rok 2007 – Atibox Itálie, pravděpodobně soustředění + kvalifikace dalších psů vzhledem ke špatným výkonům v letošním roce (p. Auterský).
Středoevropská klubová výstava.
Průkazy původu pí Karásková (p. Archman).
Stížnost chovatelské stanice Moravian (p. Archman).
Úhrady cestovních výdajů jednotlivým členům výboru za PHM při cestách na jednání výboru BK ČR – stanovit paušálně na x,xx Kč/km (návrh max. 2 Kč/km). V případě použití hromadného dopravního prostředku hradit výdaj v plné výši po předložení daňového dokladu či stanovený cenou podle jízdního řádu. Důvod – úspora nákladů, doposud byla náhrada cca 5 Kč/km.
Provozování domény a webhosting www.boxeklub.cz u společnosti Web4u, s.r.o., původně u společnosti Forpsi – důvod změny – úspora nákladů cca 800 Kč/rok.
Možnost uskutečnění účetního auditu zpětně za x let v účetnictví BK ČR.
Mimořádná konference - zpráva revizní komise.
Projednání včasného a řádného svolávání členských a výborových schůzí územních poboček BK ČR.
Projednání delegátů na valnou hromadu ČMKU.
Zpráva poradce chovu za rok 2005.
Členské legitimace na rok 2007 (pro stávající a nové členy)
Návrh odsouhlasit povinnost pořadatele (zejm. vedoucího celé akce = ředitele závodu) podat písemnou zprávu o výběrovém závodu na Atibox k rukám hlavního výcvikáře nebo předsedy BK ČR (do 14 dnů ode dne konání závodu), zpráva bude následně zveřejněna ve zpravodaji BK ČR.
Návrh odsouhlasit povinnost vedoucího reprezentace BK ČR, podat písemnou zprávu o výběrovém závodu ATIBOX IPO WM a ATIBOX WM FH k rukám hlavního výcvikáře nebo předsedy BK ČR (do 14 dnů ode dne konání závodu), zpráva bude následně zveřejněna ve zpravodaji BK ČR a webových stránkách. 
Projednání možnost uložit volné finanční prostředky BK ČR na termínovaný vklad s vyšší úrokovou sazbou.
Projednání existence smluv mezi BK ČR a MVDr. Deckerem a mezi BK ČR a tiskárnou zpravodaje BK ČR.
Volba zástupce BK ČR na Sněm zástupců BK Atiboxu – Novi Sad (SER), 1.6.2007 – volební sněm.
Různé.


Projednání nepředání náležitostí spojených s výkonem funkce předsedy p. Karbana

A. Karban na jednání výboru BK ČR předal předsedovi BK ČR R. Fagošovi následující dokumenty vztahující se k výkonu funkce předsedy BK ČR, které má povinnost dle Stanov BK ČR článku 8, bod 1 b), e), f) předat svému nástupci, a podal následující informace:
	dokumenty do roku 1995,

dokumenty po roce 1995 předány pouze ty, které nebyly zpracovány elektronicky (elektronicky zpracované dokumenty předány nebyly),
A. Karban informoval, že nepředává návrhy řádů, z důvodu, že tyto vyšly v tisku,
A. Karban informoval, že dokumenty vztahující se k členské evidenci by měly mít územní pobočky,
A Karban předal dokumentaci k zasedání Atiboxu 2004,
A. Karban informoval, že z ČMKU nedostával nic kromě tiskopisů na výstavy,
A. Karban informoval, že z ČKS dostával pouze materiály, které dostávají běžní předsedové ZKO, nic nad tento rámec A. Karban nedostával, dokumenty z ČKS týkající se sportovní oblasti má M. Auterský, týkající se výstavní oblasti má J. Suchý a týkající se chovatelské oblasti má MVDr. Petříková,
A. Karban informoval, že vyžádal smlouvu s plemennou knihou, tuto smlouvu nechal zaslat ústřednímu poradci chovu K. Archmanovi,
A. Karban informoval, že vyúčtování dotací za Atibox s ČKS bylo uskutečňováno tak, že každoročně bylo třeba uzavřít s ČKS smlouvu a že smlouvu předal B. Roškotové. A. Karban dále informoval, že smlouva s ČKS se uzavírá před konáním Atiboxu, návrh smlouvy má ČKS,
A. Karban informoval, že pro dotaci na činnost klubu musí být uzavřena smlouva s ČKS, dotace musí být vyúčtována na ČKS do 30.9.
A. Karban informoval, že pro vyúčtování výběrových soutěží musí být smlouva uzavřena před konáním akce, vyúčtovává pobočka / BK ČR,
korespondence s Atiboxem – jen složka Atibox 2004 včetně zápisů,
A. Karban informoval, že nemá žádné přípravy na jednání výboru BK, které by mohl předat,
A. Karban informoval, že nemá jiné další materiály k předání

Výbor považuje předání dokumentace A. Karbanem za dostatečné.

A. Karban dále informoval, že je pověřen předsednictvem ČMKU k jednání na MSKS týkající se přípravy valné hromady ČMKU, která se bude konat 31.3.2007. A. Karban by měl být v mandátové komisi VH ČMKU.

Předsedkyně revizní komise informovala výbor, že BK ČR může na VH ČMKU nominovat 2 delegáty – nominace delegátů je na klubu s tím, že dosud delegáty schvaloval jen výbor BK ČR a ne plenární zasedání. Delegáti by se, dle informace od p. Šišky, měli ČMKU nahlásit do 10.2.2007.
 
A. Karban informoval, že chce za ČKS kandidovat do předsednictva ČMKU. A. Karban by chtěl podporu BK ČR ke své kandidatuře do předsednictva ČMKU a chce, aby ho výbor BK ČR nominoval jako delegáta BK na VH ČMKU z důvodu kandidatury do předsednictva ČMKU.


Kontrola zápisu z výborové schůze konané 28.9.2006.

Předseda BK ČR přečetl zápis ze schůze výboru BK ČR konané dne 28.9.2006.

K bodu 2 týkajícího se zprávy revizní komise obsažené v zápisu, předsedkyně revizní komise uvedla, že uvedené stanovisko je v souladu s jí zasílaným zněním.
K bodu 5 týkajícího se odesílání bonitačních karet ústřednímu poradci chovu uvedl ústřední poradce chovu, že způsob zasílání bonitačních karet se dosud bohužel nezlepšil.
K bodu 11 týkajícího se oprávnění R. Fialy posuzovat zkoušku chovnosti informoval hlavní výcvikář, že R. Fiala dosud nedoložil požadované údaje.
K bodům 12 a 13 týkajících se školení rozhodčích a semináře poradců chovu výbor projednal návrh programu těchto akcí předložený předsedou sboru rozhodčích. Výbor se dále shodl, že bude optimální navrhovaný termín konání posunout na duben 2007 z důvodu, že bude vhodné tyto akce uskutečnit až po konání valné hromady ČMKU, která je plánována na 31.3.2007.  
K bodu 15 týkajícího se vytvoření „termínového kalendáře“ pro potřeby zastupitelnosti jednotlivých funkcionářů a pro potřeby informovanosti územních poboček a členů BK ČR byly uvedeny tyto pravidelné činnosti:
do 30.6. územní pobočky BK ČR musí nahlásit předsedovi BK ČR veškeré výstavy 
do 10.8. podat na ČMKU návrh rozhodčích pro MVP a NVP
do 30.9. územní pobočky BK ČR musí nahlásit předsedovi BK ČR všechny plánované závody, ZCH, svody dorostu a bonitace
do 30.10. nahlásit na ČKS závody a výběrové závody
Při kontrole splnění bodu 15 týkajícího se kontroly předání dokumentace mezi funkcionáři výboru BK ČR, kteří ukončili svoji činnost, jejich nástupcům, místopředseda J. Morávek předal šanon se zápisy za své funkční období, kdy vykonával funkci tajemníka BK ČR, tajemníkovi BK ČR M. Hirešové. K předání dokumentace mezi MVDr. O. Petříkovou a ústředním poradcem chovu K. Archmanem, K. Archman uvedl, že dosud neobdržel agendu za rok 2005.    
K bodu 15 týkajícího se udělení plné moci M. Auterskému k jednání vůči ČKS ve věci žádosti o poskytnutí dotace reprezentačnímu družstvu BK ČR na Atibox FH WM 2006, informoval hlavní výcvikář, že dotace nebyl obdržena.
K bodu 15 týkajícího se přihlášky M. Roškoty na rozhodčího pro plemeno boxer, člen výboru L. Rais uvedl, že M. Roškota doplnil veškeré podklady pro svoji žádost.
K bodu 15 týkajícího se známek na rok 2007 do členských průkazek předseda BK ČR informoval výbor, že známky jsou objednané a budou dodány v průběhu ledna 2007. 

Zápis byl výborem následně bez výhrad schválen. 


Schválení reprezentace na rok 2007 – Atibox Itálie

Hlavní výcvikář informoval výbor o závodnících, kteří splnili schválené podmínky pro výběr reprezentace Boxerklubu ČR na ATIBOX WM IPO 2007:
IPO 1 podmínky splněny 1 závodníkem – V. Topšová
IPO 2 podmínky splněny 1 závodníkem – I. Fojtíková
IPO 3 podmínky splněny 4 závodníky– M. Martinů, J. Škala, I. Ščepka, H. Simandlová.
Zpráva hlavního výcvikáře k tomuto bodu tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

V souladu se schválenými podmínkami pro výběr reprezentace Boxerklubu ČR na ATIBOX WM IPO 2007, rozhodl výbor na základě návrhu předloženého hlavním výcvikářem ve věci konečné nominace takto: 
Výbor jednomyslně schválil, že dotaci na účast na ATIBOX WM IPO 2007 obdrží: V. Topšová, I. Fojtíková a M. Martinů.
Výbor dále schválil, že soustředění reprezentace BK ČR na ATIBOX WM IPO 2007 se uskuteční v sobotu 17.3.2007 od 10 hod. v Praze na ZKO Braník. Výše uvedené reprezentanty, kteří obdrží dotaci na účast na ATIBOX WM IPO 2007, bude o konání soustředění informovat hlavní výcvikář doporučeným dopisem.

         
Středoevropská klubová výstava.

Výbor byl informován o návrhu uspořádat Středoevropskou klubovou výstavu – návrh obsahující bližší podmínky uspořádání výstavy tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Výbor po krátké diskusi a vyžádání si stanoviska RK – dle názoru RK uspořádání takové výstavy není v rozporu se Stanovami BK ČR – přistoupil k rozhodnutí.
Výbor jednohlasně schválil, aby se BK ČR připojil k iniciativě uspořádat Středoevropskou klubovou výstavu.


Průkazy původu pí Karásková.

Ústřední poradce chovu informoval výbor, že v případě vystavení průkazů původu štěňat chovatelky paní Karáskové udělil výjimku pro vystavení PP z důvodu, že matka štěňat byla vystavena pouze ve třídě mladých, kde obdržela hodnocení V1, VT, ale nebyla posouzena ve třídě dospělých v souladu s ustanoveními Podmínek chovu německého boxera v České republice. Další chov na této feně je možný až poté, co splní i podmínku, že bude posouzena ve třídě dospělých v souladu s ustanoveními Podmínek chovu německého boxera v České republice.


Stížnost chovatelské stanice Moravian.

Výbor byl informován o stížnosti chovatelské stanice Moravian (stěžují si, že si od chovatele člena BK ČR koupili štěně, kterému se v průběhu růstu, dle jejich tvrzení, příliš zvětšil předkus tak, že „ukazuje zuby“). 
Výbor pověřil ústředního poradce chovu, aby stěžovatelům odpověděl na stížnost s tím, že není v pravomoci BK ČR řešit tento případ a stěžovatelé případně musí nastalou situaci řešit s chovatelem občanskoprávní cestou. 


Úhrady cestovních výdajů jednotlivým členům výboru za PHM při cestách na jednání výboru BK ČR

T. Pfauser přednesl výboru návrh, aby se úhrady cestovních výdajů jednotlivým členům výboru za PHM při použití osobního automobilu při cestách na jednání výboru BK ČR snížily na max. 2 Kč/km, v případě použití hromadného dopravního prostředku hradit výdaj v plné výši po předložení daňového dokladu či stanovený cenou podle jízdního řádu. Důvodem tohoto opatření je úspora nákladů (doposud byla náhrada 5  Kč/km.)
Výbor po krátké diskusi přistoupil k hlasování o tom, kdo podporuje změnu – snížení úhrad (bez uvedení konkrétní výše). 6 hlasů pro změnu.

Poté výbor projednal konkrétní výši možné nové úhrady. K hlasování byl předložen návrh, aby se úhrady cestovních výdajů jednotlivým členům výboru za PHM při použití osobního automobilu při cestách na jednání výboru BK ČR snížily na 4 Kč/km, v případě použití hromadného dopravního prostředku hradit výdaj v plné výši po předložení daňového dokladu či stanovený cenou podle jízdního řádu. Výbor tento návrh 8 hlasy schválil, 1 hlas se zdržel, s tím, že snížení úhrad se uplatní od proplácení úhrad za cestovné na následující schůzi výboru BK ČR.


Provozování domény a webhosting www.boxeklub.cz u společnosti Web4u, s.r.o.

T. Pfauser informoval výbor o možnosti změny poskytovatele webhostingu a poskytovatele domény pro webové stránky BK ČR www.boxeklub.cz ze společnosti Forpsi na společnost Web4u, s.r.o., a to z důvodu možnosti úspory nákladů na webhosting o cca 800 Kč/rok.

Výbor jednohlasně schválil změnu poskytovatele webhostingu a domény pro webové stránky BK ČR www.boxeklub.cz, novým poskytovatelem se stane společnost Web4u, s.r.o., a to po skončení již zaplaceného webhostingu u společnosti Forpsi.

Výbor dále upřesňuje a upozorňuje, že rozhodnutí konference BK ČR z 8.4.2006 týkající se bezplatného zveřejnění seznamu chovatelských stanic na webových stránkách BK ČR formou odkliku na webové stránky chovatele, který o to požádá, se netýká webhostingu na doméně BK ČR, které je i nadále zpoplatněno, a to částkou 500 Kč/rok. 


Možnost uskutečnění účetního auditu zpětně za x let v účetnictví BK ČR.

Předsedkyně revizní komise BK ČR informovala výbor o způsobu přípravy roční zprávy RK a způsobu ověřování informací pro roční zprávu RK. RK připravuje roční zprávu tak, aby byla k hotová před plenárním zasedáním BK ČR. Při ověřování informací pro roční zprávu RK kontroluje výdaje proti účetním dokladům, zaplacení uskutečněné inzerce ve zpravodaji BK ČR, zaplacení odvodů za členskou základnu, zaplacení akcí, dále kontroluje i to, zda jsou doklady podepsány oprávněnými osobami. Zpráva revizní komise je zveřejňována ve zpravodaji BK ČR, na webu BK ČR a přednesena na plenárním zasedání BK ČR nebo na konferenci BK ČR.  

Předsedkyně RK informovala výbor, že by dle názoru RK měli mít podpisové vzory k účtu BK ČR 2 členové výboru. V návaznosti na tuto informaci předseda BK ČR výboru navrhl, aby podpisový vzor k účtu BK ČR měl hospodář B. Roškotová a člen bez funkce L. Rais. 
Výbor jednohlasně rozhodl, že podpisový vzor k účtu BK ČR bude mít hospodář B. Roškotová a člen bez funkce L. Rais s tím, že každý je oprávněn podepisovat samostatně.


Mimořádná konference - zpráva revizní komise.

Předsedkyně revizní komise JUDr. H. Mejvaldová přednesla výboru stanovisko revizní komise BK ČR pro výborovou schůzi konanou dne 2.12.2006, zpracované JUDr. Helenou Mejvaldovou, v níže uvedeném znění. Předsedkyně revizní komise přečetla ke stanovisku taktéž plná znění podkladových materiálů – zápisů z výborů jednotlivých územních poboček.

Stanovisko revizní komise BK ČR  pro výborovou schůzi  konanou dne 2.12.2006, zpracované JUDr. Helenou Mejvaldovou



Revizní komise k rukám předsedkyně obdržela žádosti pěti poboček o svolání mimořádné konference. 

Byly to: 

- ÚP BKČR Hradec Králové - zaslala zápis z 24.10.2006, kde pod bodem 6. z důvodu nespokojenosti práce výboru žádá svolat mimořádnou konferenci s programem volba nového výboru.

- ÚP BKČR Ostrava - zaslala dopis podepsaný M. Hartmannem z 11.9.2006, kde s odvoláním na výzvu poboček na výboru 9.9.2006 žádá svolat mimořádnou konferenci. K tomu zaslala vyjádření, není zapsáno jako zápis z jednání výboru a je podepsáno p. Hartmannem a dále pak zápis výboru pobočky z 21.10.2006, kde přímo požadavek svolání mimořádné konference není obsažen.

- ÚP BKČR Střední Čechy - zaslala zápis ze 7.10.2006, kde je požadováno svolání mimořádné konference, která by se měla zabývat nedostatečnou komunikací a přenosem informací, nejednotným postupem ve věci kupírovaných jedinců, volba nového výboru. 

- ÚP BKČR Staňkov - s podpisem J. Auterské, která zaslala výňatek ze zápisu svého výboru, kde v bodě 6. výbor schválil výzvu k rezignaci předsedy BKČR přednesenou na výboru BKČR 9.9.2006 s tím, že pokud se tak nestane, žádá svolání mimořádné konference. 

- ÚP BKČR Louny - která zaslala zápis z výborové schůze, kde výbor v bodě 3. odsouhlasil potřebu mimořádné konference, důvod není uveden.

Následně pak byl předsedkyni revizní komise zaslán dopis p. Mifka spolu se zápisem z členské schůze ÚP BKČR Střední Čechy ze dne 4.11.2006, na které bylo členskou základnou hlasováním zrušeno rozhodnutí výboru o žádosti svolat mimořádnou konferenci a členská schůze se usnesla, že tato nutnost tu není. Výbor pobočky se k tomuto rozhodnutí také připojil.

O svolání mimořádné konference tak prostřednictvím zástupců výborů do současnosti žádají čtyři pobočky. Ve smyslu stanov je to postačující počet. 

Vzhledem k tomu, že se jasně ukázalo, že názor členské základny může být odlišný od názoru členů výboru pobočky a že názor členské základny je zásadní a nadřazen názoru výboru, bude mimořádná konference svolána za předpokladu, že:

1. Bude výboru BKČR k rukám tajemnice Mgr. Martiny Hirešové na adresu 535 01 Přelouč, Lédrova 934 zasláno usnesení členské základny z členské schůze, kde bude odhlasována žádost o svolání mimořádné konference, návrh programu mimořádné konference, tedy čeho se členská základna domáhá, aby mimořádná konference projednala a nemohlo to projednat plenární zasedání, seznam delegátů a seznam kandidátů do případných funkcí výboru. Dále bude předložena prezenční listina.
2. Bude předložena pozvánka na výše popsanou členskou schůzi, jejímž obsahem bude program členské schůze.
To vše nejpozději do 31.1.2007. Klíč k počtu delegátů zůstává zachován, neboť minulá konference jiný nestanovila a rozhodující je počet členské základny k 30.11.2006. 

Za předpokladu splnění uvedených požadavků se bude mimořádná konference konat v dubnu 2007. Místo a čas konaní bude upřesněn až po splnění uvedených podmínek. 

Vzhledem k ustanovení čl.12., bod 2.b) v první řadě svolává mimořádnou konferenci výbor. Prozatím není nejmenšího důvodu domnívat se, že při splnění uvedené podmínky by tak neučinil. Ve smyslu č.12., bod 2.c) by teprve v případě, že tak neučiní výbor, mimořádnou konferenci svolala revizní komise.

Předsedkyni revizní komise byly též zaslány opačné názory a to:

- ÚZ BKČR Praha - nesouhlasí se svoláním mimořádné konference a nesouhlasí se změnou loga Boxerklubu.

- ÚZ BKČR Děčín - rozsáhle kritizovala stanovisko revizní komise s tím, že nevidí pochybení výboru, jak bylo kritizováno, resp. nebylo kritizováno konkrétně. Podotýká, že předseda BKČR byl řádně zvolen a vzhledem k jeho trestnímu rejstříku je bezúhonný člověk. Nevidí konkrétní důvod ke svolání mimořádné konference a navrhuje, pokud by se skutečně konala, aby náklady s ní spojené hradily ty pobočky, které její svolání iniciují. 

Stanovisko revizní komise BKČR k jednotlivým připomínkám poboček:

Revizní komise nepodporuje konání mimořádné konference a znovu zdůrazňuje, že veškeré problémy, které vznikly nebo jsou kritizovány, mohou být řešeny plenárním zasedáním. Pokud má někdo výhrady k činnosti výboru a pod., to vše přísluší plenárnímu zasedání. Plenární zasedání pouze nemůže volit a odvolávat členy výboru, měnit stanovy, rozhodnout o zrušení BKČR. Vše ostatní může řešit plenární zasedání. 
Bylo by vhodné, aby plenární zasedání uložilo předsedovi výboru p. Fagošovi seznámit klub s výsledkem svého obnoveného řízení.
Buď předseda výboru p. Fagoš svou bezúhonnost potvrdí výsledkem obnoveného řízení. Pokud by potvrzena nebyla, nastane čas teprve situaci řešit. 

Revizní komise při vyjádření, že není práce výboru úplně ideální, měla na mysli zejména průtah s vydáním průkazek, kdy bylo doporučeno, vzhledem k okolnostem případu, dodržet termín 15.7.2006, který dodržen nebyl.

Pokud jde o logo Boxerklubu, jedná se skutečně o velmi starou výtvarně zpracovanou kresbu a o jejím dalším osudu by mělo rozhodnout plenární zasedání. 

Pokud jde o kritiku revizní komise, že nezjednala nápravu při předání dokumentů bývalým předsedou, je třeba konstatovat, že o to nebyla žádána. Až na podzim ústně tato věc byla konzultována a byly učiněny kroky - pozvání bývalého předsedy k vyřešení této situace. 

Pokud jde o náklady mimořádné konference, o tom, kdo je ponese nechť mimořádná konference rozhodne.
 
Zapsala: JUDr. Helena Mejvaldová

Stanovisko revizní komise tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.
K důvodu uváděnému p. Hartmannem (ÚP Ostrava) k žádosti o svolání mimořádné konference, a to že předseda BK ČR s ním nekomunikuje, předseda BK ČR výboru a revizní komisi předložil vytištěnou e-mailovou komunikaci s p. Harmannem – scan e-mailové komunikace předsedy BK ČR s p. Hartmannem tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.  

Členové výboru požádali členy výboru, kteří jsou zároveň členy výboru ÚP Hradec Králové, a to tajemníka a místopředsedu výboru BK ČR, o vyjádření k žádosti ÚP Hradec Králové o svolání mimořádné konference z důvodu nespokojenosti s prací výboru.

Tajemník výboru BK ČR M. Hirešová k dotazu uvedla, že na schůzi výboru ÚP Hradec Králové nebyla přítomna, neboť o konání této schůze stejně jako schůze předcházející byla předsedou ÚP HK informována v natolik krátkém termínu (o svolání schůze, která se konala 24.10.2006 ji předseda telefonicky informoval 22.10.2006 po 13. hodině, zároveň nezmínil, že má záměr na schůzi projednat svolání mimořádné konference), který neumožnil přizpůsobit program, aby se mohla zúčastnit a jejímu návrhu na alternativní termín konání schůze nebylo vyhověno. Dále informovala výbor, že zaslala všem členům výboru BK HK svoje stanovisko ke způsobu svolávání schůzí výboru pobočky jejím předsedou.

Místopředseda BK ČR J. Morávek jako důvody pro svolání mimořádné konference pro nespokojenost s prací výboru uvedl:
	průkazky,

místopředseda BK ČR nemá informace.


Projednání včasného a řádného svolávání členských a výborových schůzí územních poboček BK ČR.

K dotazu výboru týkajícího se výkladu termínu „včasné a řádné svolání“ členské a výborové schůze územních poboček BK ČR předsedkyně revizní komise uvedla, že tento termín je splněn, pokud se svolání uskuteční alespoň 15 dní přede dnem konání svolávaného jednání.   


Projednání delegátů na valnou hromadu ČMKU.

Výbor projednal nominaci delegátů na valnou hromadu ČMKU, delegáti BK ČR na valnou hromadu ČMKU byli vždy dle dosavadní ustálené praxe schvalováni výborem BK ČR. Z tohoto důvodu výbor po krátké diskusi přistoupil k rozhodnutí.

Výbor schválil, že delegáty BK ČR na valnou hromadu ČMKU budou předseda BK ČR R. Fagoš a předsedkyně revizní komise BK ČR JUDr. H. Mejvaldová, náhradník A. Karban. Výbor navrhuje, aby delegáti podpořili volbu p. Jandy a pí. Dvořáčkové do předsednictva ČMKU.  


Zpráva poradce chovu za rok 2005.

Informace týkající se tohoto bodu sdělil ústřední poradce chovu v rámci bodu 2. Kontrola zápisu z výborové schůze konané 28.9.2006. 




Členské legitimace na rok 2007

Předseda BK ČR informoval výbor o způsobu vydávání členských průkazek pro nové členy. V případě požadavků územních poboček na vydání členských průkazek pro nové členy mají požadavek zaslat předsedovi BK ČR, ten průkazky obratem zašle tajemníkovi příslušné pobočky.

Předseda BK ČR informoval, že známky na rok 2007 do členských průkazek budou k dispozici v lednu 2007 a budou barevně odlišeny od známek na rok 2006. 

Předseda BK ČR dále informoval, že pro distribuci známek na rok 2007 je třeba, aby územní pobočky nejpozději do konce ledna 2007 odvedly BK ČR platby za členy a zadaly aktuální seznam svých členů do evidence členů na webu BK ČR, podle této evidence budou následně předsedou BK ČR rozeslány tajemníkům územních poboček známky na rok 2007.

Výbor jednomyslně schválil návrh místopředsedy, přidat do evidence členů na webu BK ČR další sloupec, který by obsahoval údaje o datu zadání člena do evidence. Žádost o provedení této úpravy předá L. Lukešovi předseda BK ČR. 


Návrh odsouhlasit povinnost pořadatele (zejm. vedoucího celé akce = ředitele závodu) podat písemnou zprávu o výběrovém závodu na ATIBOX k rukám hlavního výcvikáře nebo předsedy BK ČR (do 14 dnů ode dne konání závodu), zpráva bude následně zveřejněna ve zpravodaji BK ČR.

Výbor jednomyslně schválil návrh stanovit pořadateli (tj. zejm. vedoucí celé akce = ředitel závodu) povinnost podat písemnou zprávu o výběrovém závodu na ATIBOX k rukám hlavního výcvikáře nebo předsedy BK ČR, a to do 14 dnů ode dne konání závodu. Tato zpráva bude následně zveřejněna ve zpravodaji BK ČR.


Návrh odsouhlasit povinnost vedoucího reprezentace BK ČR, podat písemnou zprávu o výběrovém závodu ATIBOX IPO WM a ATIBOX WM FH k rukám hlavního výcvikáře nebo předsedy BK ČR (do 14 dnů ode dne konání závodu), zpráva bude následně zveřejněna ve zpravodaji BK ČR a webových stránkách.

Výbor jednomyslně schválil návrh stanovit vedoucímu reprezentace BK ČR povinnost podat písemnou zprávu o výběrovém závodu ATIBOX IPO WM a ATIBOX WM FH k rukám hlavního výcvikáře nebo předsedy BK ČR, a to do 14 dnů ode dne konání závodu. Tato zpráva bude následně zveřejněna ve zpravodaji BK ČR a webových stránkách.


Projednání možnost uložit volné finanční prostředky BK ČR na termínovaný vklad s vyšší úrokovou sazbou.

T. Pfauser seznámil výbor s návrhem uložit část volných finančních prostředků BK ČR způsobem přinášejícím vyšší zhodnocení než při jejich vedení na běžném účtu, a to možnost uložení těchto prostředků na termínovaný vklad.

Výbor požádal revizní komisi o stanovisko k tomuto návrhu, zda prostředky BK ČR mohou být uloženy na termínovaném účtu.

Předsedkyně revizní komise seznámila výbor se stanoviskem k možnosti deponování části finančních prostředků na zvláštní výhodněji úročený účet. „Zákon č. 83/90 Sb. o sdružování občanů ve znění změn a doplňků žádné omezení v tomto smyslu nečiní a nenašla jsem nic, co by neumožňovalo takto peníze uložit a lépe je zúročit, pokud nejde o podnikatelskou či jinou v zákoně nedovolenou aktivitu. Myslím si tedy, že tomu z hlediska zákona nic nebrání
za následujících podmínek: 
	účet bude možné v případě nutnosti vypovědět s přijatelnou výpovědní
lhůtou

nehrozí ani minimální riziko snížení hodnoty uložených financí, jako je
tomu např. u různých fondů
 právo podpisu budou mít stejné osoby, které mají nebo budou mít právo
podpisu u běžného účtu Boxerklubu.“ 

T. Pfauser na základě žádosti výboru vyhledal nabídky úročení vkladů na termínových účtech při výši vkladu 150 tis. Kč, a to Komerční banky a České spořitelny. Před uložením volných prostředků na konkrétní typ účtu bude volba konkrétního produktu projednána s RK.    
 

Projednání existence smluv mezi BK ČR a MVDr. Deckerem a mezi BK ČR a tiskárnou zpravodaje BK ČR.

Kopii smlouvy uzavřené mezi BK ČR a MVDr. Deckerem vyžádá předseda BK ČR přímo od MVDr. Deckera, neboť tato nebyla předána. 
Smlouva mezi BK ČR a tiskárnou zpravodaje BK ČR dosud neexistovala. Pro upevnění právní jistoty vztahu mezi tiskárnou a BK ČR, vypracoval tajemník BK ČR návrh smlouvy zohledňující požadavky BK ČR na provádění tisku zpravodaje. Návrh smlouvy předal tajemník BK ČR redaktorovi BK ČR.  


Volba zástupce BK ČR na Sněm zástupců BK Atiboxu – Novi Sad (SER), 1.6.2007 – volební sněm.

Výbor jednomyslně rozhodl, že zástupcem BK ČR na Sněmu zástupců BK Atiboxu, který se bude konat 1.6.2007 v Novem Sadu (SER), bude předseda BK ČR R. Fagoš, náhradníky jsou tajemník BK ČR M. Hirešová, předseda sboru rozhodčích J. Suchý.


Různé

Hlavní výcvikář a ústřední poradce chovu informovali výbor o stavu zpracování návrhu změn Podmínek chovu německého boxera v České republice a předložili výboru k připomínkám pracovní verzi návrhu. Návrh bude ještě dále dopracován a následně zveřejněn k připomínkám ve zpravodaji BK ČR (pravděpodobně v čísle 1/2007).

	Předseda sboru rozhodčích navrhl doplnit podmínky pro udělování titulu „Juniorský klubový vítěz“. Výbor doporučil předsedovi sboru rozhodčích předložit k rozhodnutí již konkrétní návrh v písemné podobě. 


	Výboru BK ČR byla předložena žádost územní pobočky Český Krumlov k vyjádření k navrhovanému poradci chovu ÚP. Scan žádosti tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Výbor žádá územní pobočku Český Krumlov o doplnění informací k osobě navrhované a funkci poradce chovu, žádost územní pobočce zašle předseda BK ČR.


	Návrhy na hlavičkový papír BK ČR je možno přeložit do příští schůze výboru.



Přílohy:
	Zpráva hlavního výcvikáře týkající se členů BK ČR, kteří splnili podmínky pro výběr reprezentace na ATIBOX WM IPO 2007.

Návrh podmínek pro uspořádání Středoevropské klubové výstavy.
Stanovisko revizní komise BK ČR pro výborovou schůzi konanou dne 2.12.2006, zpracované JUDr. Helenou Mejvaldovou.
Scan e-mailové komunikace předsedy BK ČR s M. Hartmannem.
	Scan žádosti územní pobočky Český Krumlov k vyjádření k navrhovanému poradci chovu ÚP.   


 

Zapsala: Martina Hirešová



Na základě e-mailové výzvy A. Karbana z 8.12.2006 k zápisu ze schůze výboru BK ČR konané dne 28.9.2006 si tímto dovoluji provést úpravu tohoto zápisu, všechna slovní spojení „ÚP Otěšice“ uvedená v zápisu nahrazuji pojmem „ÚP Staňkov“. Za nepřesnost se omlouvám, byla způsobena doslovným převzetím údajů z podkladů dodaných předsedou sboru rozhodčích.

Martina Hirešová

