Zápis z výborové schůze Kraje Olomouc
konané dne 21.2.2009
přítomni: Lasík, Václavský, Kouřil, Morávek, Lasíková, Flášarová
omluven: Konečný
1./Zahájení
2./ Informace z ČKS
- podstatné v INFU
- 20.11.08 poběhlo Plénum ČKS, z důvodu nemoci se p.Lasík nezúčastnil ,
nestihl zajistit náhradníka
- znovuupozornění : kupírovaní psi se nesmí účastnit žádných akcí, odpovědnost nese pořadatel
- proběhly zkoušky figurantů 1.tř., z našeho kraje se účastnili:
Pecár Roman – 1.tř., Liška Radim – svazový fig., oba ZKO Lipník n/Beč. a
Konečný René – prolongace svaz. fig.
- rozpočet ČKS na rok 2009 byl schválen se ztrátou 945.000,-Kč
- 5.12.2009 proběhne Sjezd ČKS - vydány pokyny pro schůze ZKO, Krajských organizací a
delegování členů pro Sjezd , viz INFO 3/2008
- jmenovaná nová rozhodčí I. třídy MVDr. Glisníková Jana ze Zlínského kraje
- nová formulace smluv pro pořadatele akcí- elektronicky nahlásit výsledky akce v den
vyhlášení do 20.00hod. Pořadatel obdrží k běžné částce 3000Kč. Naopak pokud výsledky v
této lhůtě nenahlásí, běžná částka mu bude o 3000Kč snížena.
- nový ceník služeb ČKS - viz INFO 3/2008
- upozornění na chráněné termíny z důvodu pořádání akcí - viz INFO 3/2008
- 18.4.2009 se uskuteční Valná Hromada ČMKU- za Ol Kraj p. Lasík
- upozornění na změnu poskytování náhrad ze státních dotací při pořádání akcí - viz INFO 3/2008
- dotace budou poskytnuty pouze ZKO, která má vlastní majetek anebo má pronájem nejméně
na dalších 10 let
3./Rozhodčí a figuranti:
- proběhlo školení rozhodčích I. třídy dne 7.2.2009
- proběhlo školení rozhodčích II.třídy Olomouckého kraje dne 21.2.2009.
zúčastnění: Václavský Josef , Lasík Jiří , Štos Jaroslav, Kouřil Blahoslav, Pavlík Karel
( kraj Moravskoslezský)
- proběhlo školení a prolongace figurantů II.třídy Olomouckého kraje 6.12.2008, zhodnotí a bližší
info podá na Krajské konferenci R. Konečný
Upozornění pro figuranty a pořadatele akcí : je nutné mít platnou průkazku figuranta, tzn.
každé 4 roky se zúčastnit prolongace, jinak průkaz pozbývá platnosti a figurant nesmí figurovat
žádné akce !!!. Zodpovídá pořadatel !!!! Rozhodčí nesmí akci posoudit a za zrušenou akci nese
zodpovědnost pořadatel !!!. Proto dbejte na kontrolu platnosti průkazu figuranta !
4./Finance
- p. Pytlíčkovi ze ZKO Olomouc- Černovír byla zaslána poslední výzva o navrácení dlužné částky
( viz zápis ze schůze 9.10.2008) s upozorněním na případné následky . Dlužná částka byla p.
Pytlíčkem uhrazena a již není dalších pohledávek a věc se považuje za vyřízenou.
- předseda p. Lasík obdržel dopis od pí. Pytlíčkové ze ZKO Olomouc-Černovír s vyjádřením a
připomínkami ke vzniklému nedoplatku při předávání účetnictví KO a dotazem ohledně hlasování
(jmenovitě) ve věci schválení dotací na rok 2009 ( viz zápis ze schůze 9.10.2008). Vzhledem k
nekompetentnosti ve věci /pokladníkem byl p. Pytlíček, s kterým bylo vícekrát osobně jednáno/
nebude na její dopis brán zřetel.

-Byla provedena kontrola účetnictví a nebylo shledáno žádných závad
5./Sjezd ČKS
V rámci příprav VI. Sjezdu ČKS , který se uskuteční 5.12.2009 v Praze je nutné zajistit následující:
- výroční členské schůze jednotlivých ZKO musí proběhnout nejpozději do 29.3.2009,
do týdne po VČS zašle ZKO na Krajskou organizaci:
* výsledky voleb výboru ZKO
* jména zvolených delegátů na Krajsou konferenci ( z každé ZKO 2 členové)
* návrhy kandidátů do Krajského výboru( kandidát se musí zúčastnit Krajské konference) ,
do předsednictva ČKS a revizní komise ČKS
vše odeslat na tiskopisech ( viz INFO 3/2008 ) na adresu:
Radka Flášarová , Horecká 9, 78335 Olomouc- Chomoutov
přiložte i návrhy a připomínky k projednávání.

6./Krajská Konference

KRAJSKÁ KONFERENCE
se uskuteční dne 17.5.2009 od 10,00hod v ZKO Štěpánov
z každé ZKO se zúčastní 2 zvolení členové

Zapsala: Flášarová Radka
dne 21.2.2009

