
Zápis ze schůze výboru Olomouckého kraje,
konané dne 14.01.2010

Přítomni: Lasík, Václavský , Kouřil, Morávek, Konečný, Flášarová
Omluvena: Lasíková

1/.  Zahájení , přivítání

2./předseda p. Lasík2
informace ze VI. sjezdu ČKS   konaného 5.12.2009 v Praze. Zúčastnili se delegáti zvolení 
Krajskou konferencí ( Lasík Jiří, Lasíková Anežka, Morávek Radovan, Konečný René )K
závěry ze Sjezdu , změna Stanov ,složení nově zvoleného předsednictva , vše uvedeno v 
INFU 3/2009.I
Za činnost v kynologii z olomouckého kraje oceněni Ing. Šperka, a R. Konečnýo
Od 1.1.2010 upraven ceník služeb Plemenné knihy ( upraveno DPH ..10%), uvedeno i na 
stránkách ČKSs
Při vyúčtování jízdného se uznávají  vzdálenosti dle internetu 
Schválena možnost splnění limitu pro VS pro rok 2010 i na CACITu za předpokladu že 
nebudou delegováni rozhodčí MSKSn
Schváleno zvýšení posuzovného na závodech bez zadání výcvikové značky 
za činnost ZKO ( pořádané akce a počet členské základny) obdržely finanční příspěvek  od 
ČKS  organizace Hranice  ( 10.000,-)a Štěpánov(9.000,-)

3./Dotace: 
za rok 2009 žádala ZKO Náměšť na Hané, obdržela dotaci ve výši 16.000,-

pro rok 2010 má zažádáno ZKO Šumperk -Vikýřovice ( 40.000,-),
                                           ZKO Velká Bystřice (15.000,-),
                                           ZKO Zlaté Hory ( 40.000,-)
částky budou rozděleny dle výše přiznané dotace  od ČKS s přihlédnutím na činnost žádajících ZKO 
a přidělení dotací v uplynulém období

4./Pokladna: 
proběhlo proúčtování zajištění Krajské konference a vyúčtování školení figurantů

5./Figuranti:
v listopadu 2009 proběhl v ZKO Hranice seminář „O práci figuranta”, akce byla pořádána ZKO 
Hranice za účelem přiblížení figurování oficiálních akcí , prodiskutování problematiky figurování, 
požadavků na figuranty a posloužila také jako předpříprava pro složení oficiální zkoušky pro udělení 
figuranta II.třídy. Akce byla hodnocena jako velice zdařilá, krajský výbor podporuje snahu ZKO 
Hranice a doufá, že se stane příkladem pro ostatní ZKO . Takovéto akce je možno zaštítit a podpořit 
finančně  Krajem. Bližší podmínky budou projednány na Schůzce zástupců ZKO Olomouckého kraje

6./Pracovní schůzka zástupců ZKO - pozvánka: 

Pracovní schůzka zástupců ZKO Olomouckého kraje,
bude se konat dne 13.3.2010  od 9:30hod  v klubovně ZKO Štěpánov

Ú č a s t   n u t n á  !

s sebou :
plán akcí pro rok 2010

 konkrétní požadavky na školení figurantů, výcvikářů, ..

zapsala:Flášarová radka



dne 17.1.2010


