
Zápis ze schůze výboru  Olomouckého kraje , konané dne 28.1.2015

Přítomni :  Lasík, Lasíková , Kouřil, Morávek , Flášarová

Omluven:  Nevrlý

      I./ Informace předsedy :

• 6.12.2015  proběhl   VII . Sjezd  ČKS  

• Bylo zvoleno nové předsednictvo

• informace  ze Sjezdu, průběh , usnesení 
               http://www.kynologie.cz/aktuality/usneseni-ze-sjezdu.htm

• Předsedou výcvikové komise se stal delegát za Olomoucký kraj  Lasík Jiří 

Předsednictvo ČKS:
Předseda Jaroslav Šmolík
I. Místopředseda Karel Mellar
II. Místopředseda Mgr. Draha Mašková
Předseda výcvikové komise Bc. Jiří Lasík

Zástupce chovatelských klubů MUDr. Renata Bočanová

Předseda komise mládeže Iveta Skalická

Předseda organizační komise Miroslav Melichar

Zástupce kynolog. sportů Zdeněk Spolek

Člen předsednictva Vladimír Nedvěd

II./ Informace k     novému  OZ :

- Došlo k     úpravě stanov  zejména v souladu s novým Občanským zákoníkem  ,  stanovy budou rozeslány na ZKO
- Byl zrušen poplatek  za registraci do Spolkového rejstříku ,  tzn.  formuláře k registraci  posílejte již bez kolku 
- Upozornění na správný  název ZKO a vzhled razítka :

Český kynologický svaz
                                 ZKO a název – za pomlčkou číslo organizace

Např:

Český kynologický svaz
ZKO Bystřička - 258

IČ – XXXXXXXXX

- Pro potřebu organizací , které formuláře pro registraci do Spolkového rejstříku ještě neposlaly  , 
přikládáme v příloze  !

- Zpracované posílejte na adresu : Radka Flášarová , Horecká 9, 78335 Olomouc – Chomoutov 
( elektronicky nelze akceptovat )
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III./ Rozhodčí :  

- Schváleno prodloužení věkové hranice  adeptů na rozhodčí z 50ti na 55 let 
- Neschválen návrh na prodloužení  věkové hranice  pro posuzování rozhodčích I. třídy  

( zůstává do 65let )

IV./Ostatní:

- INFO ČKS  již není  zasíláno poštou , pouze na mail , nebo lze stáhnout na stránkách ČKS 
http://www.kynologie.cz/zpravodaj-info/

- Jedná se o zkrácení termínů pro nahlašování zkoušek
- Zkušební řády jsou k dispozici v el. podobě   http://www.kynologie.cz/zkusebni-rady.htm
- Rozšíření NZŘ o další zkoušky stále v jednání 
- Úprava odměn při pořádání akcí  

http://www.kynologie.cz/zpravodaj-info/informacni-zpravodaj-cks-pro-rok-2014.htm

     V./Figuranti :

- Proběhly zkoušky figurantů  I. Třídy a svazových figurantů 
 za Olomoucký kraj  nevyslán žádný adept

     VI./Mládež :

         V roce 2014 dosáhli mládežníci Olomouckého kraje výborných výsledků :

         David Jonáš , Lucie Pustějovská , Martina Nemravová , Michaela Lepařová

         Děkujeme za reprezentaci Olomouckého kraje  !

VII./Dotace :

- o dotace  pro rok 2015 zažádaly:   ZKO Olomouc – Černovír ,  ZKO Babice ,  ZKO Hranice 

VIII./ Pracovní schůzka zástupců ZKO 

Pracovní schůzka zástupců ZKO Olomouckého kraje

21.2.2015 v ZKO Štěpánov od 9,30hod

Za každou organizaci 2 zástupci

S sebou seznam akcí na rok 2015 ,  požadavky na školení , kladeči , figuranti , výcvikáři, ….

Zpracovala: 1.2.2015 Flášarová  Radka
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