Zápis z členské schůze ze dne 7. 3. 2009 v Břežanech
1. Schůzi zahájil president klubu J. Soukup. Přivítal účastníky a dal
hlasovat o tom, aby schůzi řídila paní Vladimíra Tichá. Schváleno
hlasováním.
2. Na schůzi bylo přítomno 45 členů a členská schůze souhlasí
s přítomností hostů.
3. Volba návrhové komise:
Navrženi byli - Kočárek Jaroslav – přijímá
- Blecha Josef – nepřijímá
- Sypecký Václav – přijímá
- Salajková Simona – nepřijímá
- Ing. Černý Daniel – přijímá
Komise zvolena ve složení: Kočárek, Sypecký, Ing. Černý
4. Program členské schůze předložený výborem byl schválen
hlasováním.
5. Volba ekonomky klubu. Navržena byla ing. Chytrová Magdalena.
Protinávrh nebyl. Schválena hlasováním.
6. Ing. Chytrová poděkovala za důvěru a slíbila, že bude svědomitě
vykonávat svěřenou funkci. Seznámila členskou schůzi s návrhem
rozpočtu na rok 2010.
7. Byly přečteny zprávy presidenta klubu, ekonoma klubu, předsedy
revizní komise, poradců chovu a výcvikáře.
8. Předseda revizní komise přednesl dvě revizní zprávy stejného data,
ale rozdílného obsahu. Pouze jedna byla podepsána revizní komisí a
ekonomem klubu. Druhá zpráva byla podepsána pouze revizní komisí.
Předseda revizní komise nepravdivě informoval členskou schůzi o
přidělení dotace z ČMKJ.
9. Pan Šos Josef se dotazoval výboru, proč nebyla proplacena faktura za
„Zpravodaj“. Faktura bude proplacena po zaslání požadovaných dokladů
tvůrcem „Zpravodaje“ panem Mrázkem.
10. Pan Soukup navrhuje zakoupení čtečky čipů pro poradce chovu.
Hlasováním bylo schváleno.
11. Pan Kunc navrhuje informovat dostupným způsobem členy klubu o
zahraničních cestách – např. Španělsko.
12. Pan Kunc byl pověřen členskou schůzí prošetřením přidělení dotace
z ČMKJ. Hlasováním bylo schváleno.
13. Pan Šos Josef informoval členskou schůzi, že tvorba „Zpravodaje“ je
časově, obsahově a technicky náročná. Pan Šos řekl: „Jsem počítačový
analfabet, ale přesto chci setrvat v redakční radě společně s L.
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Kuncem.“ Dále poděkoval paní Salajkové a MVDr. Pechovi za dodání
podkladů pro „Zpravodaj“.
14. Pan Vik informoval členskou schůzi o svém odstoupení z chovatelské
rady.
15. Předsedkyně chovatelské rady p. Kučerová informovala členskou
schůzi o odstoupení celé chovatelské rady.
16. Byla navržena nová chovatelská rada ve složení: Řezba Jaroslav,
Kočárek Jaroslav a Ing. Černý Daniel. Hlasováním bylo schváleno.
17. Pan Sypecký navrhl minutou ticha uctít památku zesnulých členů.
President klubu vyhlásil minutu ticha.
18. Pan Kuneš popřál všem ženám k MDŽ a navrhl prošetřit finanční
záležitosti ohledně cesty do Španělska.
19. Pan Soušek navrhuje dovolit sedmého člena výboru (do výboru volit
členy jmenovitě). Hlasováním neschváleno.
20. Volba matrikáře klubu. Navržen byl MVDr. Pech Marek. Protinávrh
nebyl. Hlasováním byl zvolen.
21. Návrh: Členové, kteří zaplatili členský poplatek opožděně, tj. od 20.
2. 2009 do 6. 3. 2009, zaplatí klubu 100,- Kč zápisné a to nejpozději do
30. 4. 2009. Seznam těchto členů bude použit jako hromadná členská
přihláška.
22. Pan Řezba přednesl návrh doplněného zápisního řádu. Upřesnil
termín „dvě volné generace“, přednesl problém krytí feny pana Šose J. a
navrhl sledovat štěňata z tohoto vrhu. Podle pracovních a výstavních
výsledků rozhodne poradce o setrvání feny v chovu. Navrhl omezit
platnost doporučení ke krytí na jeden kalendářní rok. Vše bylo schváleno
hlasováním.
23. Pan Soukup přednesl návrh na sjednocení chovných podmínek pro
psa a fenu (vše podle psa). Hlasitost musí prokázat na klubové zkoušce.
Tyto podmínky jsou sjednoceny s MSKCHJGDt. Tyto podmínky jsou
platné od 1. 1. 2010. Hlasováním bylo schváleno.
24. Předseda návrhové komise přednesl členské schůzi návrh usnesení.
Hlasováním bylo schváleno.
25. Pan Benda Jaroslav opět napadl slovně presidenta klubu a jako již
několikrát oznámil, že na žádnou členskou schůzi již nepojede.
26. Členská schůze hlasováním potvrdila do funkce člena revizní komise
pana Vostrého Petra, který opožděnou platbou přestal být členem klubu,
ale podle usnesení doplatil zápisné.
27. Schůzi ukončil president klubu a popřál přítomným mnoho úspěchů
a šťastný návrat domů.
Zapsala: Ing. Chytrová Magdalena
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Usnesení členské schůze
1. Členská schůze zvolila ekonomkou klubu ing. Magdalenu Chytrovou
2. Členská schůze schvaluje zprávu ekonoma klubu.
3. Členská schůze bere na vědomí zprávu: Presidenta, vycvikáře,
předsedy revizní komise a poradců chovu.
4. Členská schůze bere na vědomí cestu do Španělska.
5. Členská schůze schválila, že každá další cesta musí být schválena
členskou nebo výborovou schůzí a musí být presentována v klubových
médiích.
6. Účel dotace prověří předseda RK.
7. Členská schůze schvaluje redakční radu ve složení: Šos Josef a Kunc
Ladislav.
8. Členská schůze schvaluje chovatelskou radu ve složení: Řezba
Jaroslav, ing. Černý Daniel a Kočárek Jaroslav.
9. Členská schůze schvaluje dle listu l – 2 – 3 podepsaných
presidentem, vicepresidentem a ekonomem klubu jako hromadnou
přihlášku. Všichni, kteří zaplatili do 7. 3. 2009 musí do 30. 4. 2009
doplatit zápisné 100,- Kč.
10. Členská schůze potvrzuje pana Vostrého Petra do funkce RK.
11. Chovné podmínky budou pro psa i fenu stejné, podle chovných
podmínek psa. Hlasitost musí prokázat na klubových zkouškách (ZV, LZ,
HZ, PZ, VZ). Známka minimálně 3. Vypouští se věta – doložení RTG
snímek o absenci zubů. Sjednotí se podmínky s MSKCHJGDTČ.
12. Členská schůze schvaluje členský příspěvek ve výši 300,- Kč od 1. 1.
2010.
13. Členská schůze schvaluje smlouvu o umožnění chovu nečlenům
klubu za poplatek. Poplatek za uchovnění 200,- Kč a za doporučení
2000,-Kč.
14. Členská schůze schvaluje doplnění Organizačního řádu ( Chovatelský
a zápisní řád) v předložené podobě. Schvaluje platnost doporučení ke
krytí na jeden kalendářní rok.
15. Členská schůze schvaluje návrh rozpočtu na rok 2010.
16. Členská schůze pověřuje presidenta projednáním finančních nároků
slovenských rozhodčích a zajištěním rozhodčích na klubovou výstavu.
17. Plemenitba se povoluje na dvě volné generace, tj. na prapra, tedy
třetí svislý sloupec rodokmenu.
18. Členská schůze souhlasí s využitím chovu při splnění podmínek, viz.
Příspěvek, a pověřuje poradce chovu dalším sledováním případu.
19. Příští členská schůze se bude konat první sobotu v březnu 2010
v Českých Budějovicích.
20. Matrikářem zvolen MVDr. Pech Marek.
Za návrhovou komisi: Kočárek, Sypecký, Černý
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