Kontrola nejdůležitějších usneseních pro Plénum ČKS 29.3.2011
-

Od posledního slavnostního Pléna 3.12.2010 zasedalo P ČKS 2x.
Pro zajištění nezbytných úkolů se scházelo užší předsednictvo

356/10 – čtečky pro rozhodčí I.třídy vybrány, dodány a předány rozhodčím.
367/10 – VH ČMKU 12.3.2011 ( ústní informace p.Nováková a p.Karban).
373/10 – kauza ZKO Žatec v Ráji – hrubé závady ve vyúčtování akcí (informace p.Melichar).
375/10 – finanční rozpočet na r.2011 přepracován – předložen Plénu ke schválení dnes.
-

Dopracovaný Sborník řádů a směrnic pro sportovní činnost dokončen, Plénum požádáno o udělení
pravomoci Předsednictvu ČKS o provedení posledních úprav do tisku a uvedení v život.

379/10 – v souvislosti s průtahy kolem vyúčtování VS Třebíč 2010 usneseno pozastavit možné pořadatelství
MČR IPO v této organizaci v roce 2011.
380/10 – novelizace ZŘ MP neschválena. Pověřen koordinátor p.Ťujík dopracováním podle požadavků
jednotlivých zájmových skupin. Nový návrh přednese dnes v průběhu jednání (Plénum obdrželo)
381/10 – MS FCI stopařů Chorvatsko. Původní příslib pořadatelů nedodržen, soutěžící Kováč nestartuje.
Kromě toho změna místa konání MS a s tím spojené problémy s rušením již zajištěných noclehů – úhrada
storno poplatků. Momentálně výjezd reprezentace zajištěn – vedoucí výpravy p.Ťujík.
382/10 – krajské soutěže se zadáním CACT – uvedeno v život.
383/10 – kategorie Junior otevřena i při VS a M ČR ZVV3 .
384/10 – schváleno zvýšení účastnického poplatku na TTM a zrušení proplácení cestovného.
385/10 – usneseno, že nadále nebude svaz zajišťovat zahraniční aktivity mládeže – pouze na vlastní náklady
388/10 – v souvislosti s úsporným opatřením upraveny úhrady na sportovních akcích (zveřejněno). Současně
schváleny zásady pro schvalování rozpočtů sportovních akcí (INFO 3/10 + web).
391/11 – p.Pejša rezignoval na funkci předsedy VK a člena P ČKS. V souvislosti s tím P ČKS v duchu
Stanov ČKS čl.15, písm.5 předkládá dnešnímu Plénu návrh na kooptaci p.J.Hodka do P ČKS.
392/11 – schválen návrh VK delegovat na VS a M ČR IPO pomocné rozhodčí pro posouzení dlouhodobého
odložení v oddílu „B“. Současně schválena výše úhrady 500.-Kč/den.
393/11 – schválen návrh VK o vyslání sportovních komisařů na akce: TOP 15 Staňkov, MM ČKNO Mrákov
a MČR BO Třebíč.
394/11 – schválen návrh VK, zapisovat psům bez PP pouze úspěšně splněné zkoušky.
395/11 – schválen návrh VK – zvýšení startovného na VS stopařů dospělých 500.-Kč.
396/11 – VK doporučuje čipování psů pro jednoznačnou identifikaci i ostatním Kolektivním členům ČKS.

P ČKS schválilo možnost delegace figurantů I.třídy na Otevřené krajské přebory se zadáním CACT
s ohledem na skutečnost, že náklady nese vždy příslušný kraj.
P ČKS schválilo povinnost zájemcům o konání sportovních svazových akcí předkládat spolu
s žádostí i rámcový rozpočet akce.
397,398,39/11 – souvisí s kauzou ZKO Žatec v Ráji a p.Truksa. Jmenování Kárné komise, důkladná
kontrola dřívějších vyúčtování, získání dalších podkladů o nevěrohodnosti předložených dokladů a
prohlášení údajných příjemců peněz o evidentním podvodu.
399/11 – ve smyslu novelizovaných Stanov schválen nový jednací řád ČKS – zveřejněn.
401/11 – potvrzeno původní přijetí OS Český pes jako Kolektivního člena ČKS.
402/11 – schváleno přijetí Českého klubu Jagdterierů jako sportovního klubu, nelze prozatím vyhovět
žádosti o vedení PK plemene.
403/11 – neschváleno přijetí Klubu výcviku MP za Kolektivního člena ČKS. Tato činnost je již tradičně
prováděna jak v rámci ČKS, tak i MSKS. Nehledě k rozporům ve Stanovách jmenovaného subjektu ve
vztahu ke Stanovám ČKS. Tento subjekt se přijetí domáhá opětovně – vyjádření P ČKS.
-

2.4.2011 se uskuteční Seminář pro adepty na rozhodčí I. a II.třídy v Č.Budějovicích. Účast potvrdilo
12 adeptů.

Výzva všem zástupcům Krajských organizací :
-

Zlepšit osvětu směrem k jednotlivým ZKO, týkající se znalosti základních normativů ČKS.
Neúměrně narůstá počet stížností ze ZKO a od řadových členů – většinou zapříčiněno nesprávným
postupem výborů organizací v řešení kázeňských přestupků členů, špatně svolávané ČS….
Sekretariát svazu i funkcionáře Předsednictva tyto kauzy neúměrně a hlavně zbytečně zatěžují a
tento ztracený čas by mohli využít pro daleko užitečnější činnost.

