
Zápis členské schůze
SHIH-TZU klub Evropa

Dne 21. 6. 2008
Karviná - Fryštát
Přítomni: viz prezenční listina 

Program:1/ volba mandátové a návrhové komise
               2/ odsouhlasení programu členské schůze
               3/ zpráva o hospodaření
               4/ změny Zápisního řádu
               5/ změny v bodování Klubového šampiona 
               6/ klubový zpravodaj
               7/ návrh na rozhodčí na výstavy 2009
               8/ návrh na klubovou a speciální výstavu, bonitace v roce 2009 
               9/ návrh termínu výroční členské schůze 2009 
             10/ informace o klubové výstavě v Kyjově
             11/ návrh na zrušení bonitace v Praze 
             12/ diskuze 

Průběh schůze:
             1/ Mandátová komise navrženi a všemi přítomnými schváleni: Nina Matějková, Jana 
                 Haroníková, Martin Michl
                 Návrhová komise navrženi a všemi přítomnými schváleni: Žaneta Žižková, Lukáš
                 Bury, Stanislava Doležalová
               2/ Seznámení s programem schůze-program všemi přítomnými přijat
               3/ Zpráva o hospodaření – přednesl Rudolf Matějka, zpráva je součástí zápisu 
               4/ P. Podzemská poslala finanční částku - členský poplatek za rok 2008, vzhledem 
                   k tomu, že byla vyloučena z SHIH-TZU klubu Evropa, jednatelka klubu pošle
                   zmíněnou částku p. Podzemské zpět na její adresu
               5/ Změny v Zápisním řádu:
                   bod č.1 - doplněno: Zápisní řád SHIH-TZU klubu Evropa je základní normou       
                   pro chov plemene Shih-tzu, plně respektuje a vychází ze zápisního řádu ČMKU 
                   a Mezinárodního chovatelského řádu FCI, Řádu ochrany zvířat při chovu psů,
                   zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči, zákona č.246/1992 Sb., na ochranu 
                   zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy.
                       

      bod č.13 - Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může 
                  chovatel chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno
                  na jeden chovatelský klub.
                  bod č.14. - SHIH-TZU klub Evropa poskytuje chovatelský servis i pro chovatele 
                  kteří nejsou členy některého klubu zastřešujícího plemene SHIH-TZU. Tito 
                  chovatelé musí dodržet platné podmínky tohoto Zápisního řádu.
                 

                  bod č.23 - Vystavení krycího listu se provádí na základě zaplaceného poplatku 
                  a při písemném zažádání HPCH, s přiloženou kopií o zaplacení. Majitel feny žádá
                  o krycí list HPCH minimálně měsíc před krytím.
                  Krycí list má omezenou platnost tři roky ode dne vydání.                 
  



                    Poplatky klubu - str. 20
                    vystavení krycího listu       člen       200,-Kč
                                                             nečlen      400,-Kč

                   chovatelský servis pro nečleny 1000,-Kč manipulační poplatek  
                  
                 6/ Změna v bodování klubového šampiona-navrženo pes 130b./1člen se zdržel
                    fena 90b. 2 členové proti 
                  7/ Kompletace a zajištění tisku klubového zpravodaje Žaneta Žižková 
                     příspěvky posílat na email:m.moravia@seznam.cz do konce července
                     podklady z výboru do 30. 6. 08 
                   8/Návrh na rozhodčí na výstavy 2009 za náš klub:
                      Mezinárodní výstava psů České Budějovice-p.Ovesná st.
                      Národní výstava psů Olomouc-p.Košťálová
                      Mezinárodní výstava psů Brno-p.Kubeš
                      Mezinárodní výstava psů Praha-p.Krsková
                      Národní výstava psů Brno-p.Jílková
                      Národní výstava psů Ostrava-p.Řehánek 

      9/ Návrh na pořádání Speciální klubové výstavy při OV psů v Kyjově 
          na podzim 2009                             
          Návrh na pořádání Klubové výstavy při KV v Hlučíně květen 2009 

                     oba návrhy členy přijaty 
                     Bonitace 2009 - při KV psů v Hlučíně a Speciální výstavě klubu v Kyjově 
                    další bonitace při KVpsů na Ostravském hradě srpen 2009
                    všechny návrhy byly členy přijaty 
                 10/ Členská schůze 2009 - červen 2009
                      Výroční členská schůze 2009 - listopad 2009 
                 11/ návrh na Klubového junior šampiona-podmínka obdržení 3xCAJC 
                        návrh členy přijat    
                  13/ návrh na zrušení bonitace při MVP v Praze listopad 2008 
                        návrh přijat všemi členy 
                   14/ diskuze 

                                                                      zápis provedla Helena Fejkusová 


