Zápis z jednání Členské schůze klubu Obedience CZ o. s.
ze dne 20.11. 2010, konané v Praze

Přítomni členové výboru: K. Másilková, L. Jánský, K. Reinischová, I. Kocifajová, I. Paboučková,
Z. Coufalová, L. Stemmerová

Záznam z této schůze zapsala Zuzana Coufalová. Zápis bude zveřejněn na webových stránkách
www.obedience.cz a zaslán všem členům na jejich e-mailové adresy.

Před zahájením schůze se všichni zúčastnění řádní členové klubu Obedience CZ o. s. (dále jen OC CZ)
podepsali do připraveného seznamu účastníků členské schůze.

Počet přítomných řádných členů OC CZ: 32

Počet řádných členů oprávněných hlasovat: 32

Schůzi zahájila a vedla předsedkyně klubu Kristýna Másilková, která přítomné seznámila s programem
členské schůze OC CZ:

. Zahájení
. Volba sčítací komise a návrhové komise
. Plán akcí výboru OC CZ pro rok 2011
. Hospodaření klubu a členská základna
. Školení rozhodčích a stewardů
. Informace o nových řádech a FCI

. Poplatky pro členy výboru OC CZ
. Zpráva revizní komise
. Volba nové revizní komise
. Poznámky k chodu klubu
. Představení kandidátů do výboru
. Volby členů do výboru
. Diskuze
. Usnesení
. Závěr

1-2) Zahájení členské schůze OC CZ, volba sčítací a návrhové komise a zapisovatele

Po zahájení schůze byli přítomní členové seznámeni s programem členské schůze OC CZ
a byla provedena volba sčítací komise
Sčítací komise: R. Kopecká, L. Richterová, A. Králová
Pro: 32
Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování
Složení sčítací komise bylo schváleno.

Návrhová komise: L. Vetterlová, K. Reinischová, Z. Coufalová
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Složení návrhové komise bylo schváleno.

Zapisovatel: Zuzana Coufalová

Pro: 32
Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování
Volba zapisovatele byla schválena.

3) Plán akcí výboru OC CZ na rok 2011

Výbor klubu bude v roce 2011 pořádat tyto akce:
-Zimní závod při MVP Brno 5. a 6. 2.
-Víkend ve Dvoře Králové /termín zatím neurčen/
-Jarní závod Praha při MVP Praha 14. A 15.5.
-MR Obedience 2011 /termín zatím neurčen/

4) Hospodaření klubu a členská základna

Zpráva pokladníka klubu Ivany Kocifajové:

stav finančních prostředků k 19.11.2010: 14.116,92 Kč
Vyúčtování jednotlivých akcí v roce 2010 bude provedeno na požádání

Členská základna
Klub OC CZ má k 19.11. 2010 celkem 92 členů.

5) Školení stewardů a rozhodčích
Přednesl Lukáš Jánský:
Vzhledem k úpravě pravidel třídy OB-3 FCI, která vstupuje v platnost 1.1.2011, je nutné seznámení
rozhodčích a stewardů s těmito změnami. Školení proběhne v Praze v Hale pro psy
http://www.halapropsy.cz/ 29. 1.2011. Tohoto školení se mohou zúčastnit jako přihlížející i
instruktoři obedience, aby mohli své svěřence připravovat podle upravených pravidel.

Plánované školení se zahraničním rozhodčím bude odloženo až na dobu schválení mezinárodních tříd
OB-1 a OB-2 /viz. Bod č. 6/

6) Informace o nových řádech a FCI
Z. Krejčiříková stručně informovala o školení v Polsku /Rudy Cartrysse, belgický rozhodčí obedience/,
kam byla klubem vyslána. Zpráva z tohoto školení bude rozeslána e-mailem členům klubu.
Z.Coufalová na základě oběžníku FCI informovala o chystaných změnách OB-3, probrány postupně
veškeré změny. Překlad bude rozeslán e-mailem členům klubu.
K. Másilková a Z. Coufalová informovaly o stycích klubu OC CZ s FCI komisí obedience, které dosud
nejsou na oficiální bázi. Stále ještě čekáme na potvrzení našeho zástupce v FCI komisi obedience.
Tuto žádost vyřizuje ČKS/ČMKU. Klub je tak odkázán na zápisy ze zasedání FCI a oběžníky, popř. na
informace z jiných států, které svého zástupce v komisi mají.

7) Poplatky pro členy výboru OC CZ
K. Másilková vznesla návrh, aby byli členové výboru OC CZ osvobozeni od placení členských
příspěvků. Členové výboru své funkce vykonávají bezplatně a osvobození od členského příspěvku je
jedinou kompenzací za jejich vynaložené úsilí při vedení klubu.
Pro: 31
Proti: 0
Zdržel se: 1
Návrh na osvobození členů výboru od členského ročního poplatku byl přijat.

8) Zpráva revizní komise
Přítomna: Pavla Dorničová
Nepřítomny: P. Rohlenová a E. Beránková
V době působení této komise nebyl podán žádný podnět k řešení.

9) Volba nové revizní komise
Do nové komise navržena R. Dacejová, M. Wachtlová a J. Salabová
Pro: 29
Proti: 0

Zdrželo se: 3
Nová revizní komise byla v tomto složení zvolena. Mezi sebou si za vedoucí zvolily R. Dacejovou.

10) Poznámky k chodu klubu
-je třeba zajistit reklamní plachtu, jak bylo řešeno již při minulé členské schůzi.
-je nutné zajistit nového generálního sponzora.
Toto jsou úkoly, přecházející na nový výbor OC CZ

11) Představení kandidátů do výboru
Před stručným představením kandidátů do výboru vystoupila I. Kocifajová a svou funkci dala
k dispozici pro nový výbor.
Každý kandidát se stručně představil a uvedl, v jaké funkci by mohl ve výboru pracovat.
Bylo určeno, že kandidát s nejnižším počtem hlasů do výboru nepostupuje.
Noví kandidáti: D. Valešová, L. Wetterlová, R. Škultéty, R. Kopecká, R. Böhme, M. Vágenknechtová.
Kandidáti ze stávajícího výboru: K. Reinischová a Z. Coufalová

12) Volby členů do výboru
Dana Valešová
Pro: 27
Proti: 0
Zdrželo se: 5
Dana Valešová se stává členem nového výboru

Lucie Vetterlová
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 1

Lucie Vetterlová se stává členem nového výboru

Radek Škultéty
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželo se: 15
Radek Škultéty nebyl zvolen do nového výboru

Radomíra Kopecká
Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Radomíra Kopecká se stává členem nového výboru

Radek Böhme
Pro: 18
Proti: 3
Zdrželo se: 11
Radek Böhme se stává členem nového výboru

Marie Vágenknechtová
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželo se: 8
Marie Vágenknechtová se stává členem nového výboru

Zuzana Coufalová

Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Zuzana Coufalová se stává členem nového výboru

Klára Reinischová
Pro: 30
Proti: 0
Zdrželo se: 2
Klára Reinischová se stává členem nového výboru

Byl zvolen nový výbor ve složení:
D. Valešová, L. Wetterlová, R. Kopecká, R. Böhme, M. Vágenknechtová, Z. Coufalová, K. Reinischová

Po ukončení členské schůze proběhla schůze nového výboru OC CZ, kde si jednotliví členové rozdělili
své funkce. Rozdělení funkcí bude zveřejněno na webových stránkách OC CZ.

13) Diskuze
-Byl podán návrh, aby se stávající poplatek klubu za akci změnil z paušálního poplatku 500,-kč za akci
na poplatek ovlivněný počtem startujících a jejich členstvím v klubu.
Proběhlo hlasování, zda zůstane stávající paušální poplatek.
Pro: 9
Proti: 18
Zdrželo se: 5
Bude tedy provedena změna poplatku za akce – podrobnosti bude řešit nový výbor

-Vznesen dotaz, zda na lednovém školení stávajících rozhodčích a stewardů budou školeni i uchazeči
noví. L. Jánský odpovídá, že vzhledem k chystané změně soutěžních pravidel OB-1 a OB-2 bude

vhodnější počkat až do doby, kdy tato pravidla vejdou v platnost. Toto řešení dáno k uvážení novému
výboru.
-Požadavek na změnu podmínek pro postup do vyšší třídy – to bude součástí nových pravidel OB-1 a
OB-2, návrh, aby do té doby zůstaly stávající podmínky – opět dáno k uvážení novému výboru
-Jaké budou kvalifikační podmínky pro MS a MR – úkol pro nový výbor.

Usnesení a závěr
Členská schůze OC CZ byla za účasti 32 řádných členů OC CZ ukončena usnesením:

Usnesení z Členské schůze konané dne 20.11. 2010 v Praze:

Členská schůze ukládá výboru OC CZ, aby realizoval veškerá usnesení Členské schůze v souladu
s výsledky hlasování.

Schůze proběhla podle platných předpisů, výše přijaté body byly řádně projednány a odhlasovány a
jsou platné do dalšího období.

Pro: 31
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Toto usnesení odsouhlasilo 31 přítomných řádných členů oprávněných hlasovat.

Zapsala: Zuzana Coufalová, v Praze dne 20.11. 2010

