Zápis z členské schůze SHIH-TZU klubu Evropa
dne 2.4.2011 v Paskově
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Zahájení – předsedkyně zahájila členskou schůzi.
2. Doplnění a schválení programu
- návrh na udělení titulu Klubový vítěz SHIH-TZU klubu Evropa i nečlenům
klubu
- zpráva HPCH
- zpráva výstavního a bonitačního referenta
- návrhy na delegování rozhodčích pro výstavní sezonu 2012
PRO 8

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

3. Zpráva o hospodaření klubu
Předsedkyně přednesla zprávu :
Stav účtu ke dni 2.4.2011
Stav pokladny ke dni 2.4.2011

32.852,-Kč
6.917,-Kč

Zpráva HPCH
V roce 2010 bylo v klubu odchováno 8 vrhů

29 štěňat

10 psů a 19 fen

V roce 2010 bylo vydáno 9 krycích listů
V roce 2011 k dnešnímu dni vydané 2 krycí listy
Zpráva výstavního a bonitačního referenta
Bonitace v roce 2010 – 4 psi a 8 fen , celkem 12 bonitací
4. Návrh a odsouhlasení členských příspěvků pro členy a nečleny klubu
Předsedkyně přednesla návrh na zvýšení zápisného pro nové členy ze současných 100,-Kč
na 300,-Kč, a to i v případě,kdy člen nezaplatí včas členství na další rok,s platností od
1.května 2011.
PRO 8
-

ZDRŽEL SE 0

předsedkyně přednesla návrh na snížení poplatku za vydání krycího listu pro členy
klubu ze současných 200,-Kč na 100,-Kč a zvýšení poplatku pro nečleny na 800,-Kč

PRO 8
-

PROTI 0

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

návrh na určení výše výstavních poplatků pro členy a nečleny klubu

Pro členy – První pes
500,-Kč
Druhý a další pes 450,-Kč
Třída štěňat,dorost,veterán,čestná a mimo konkurenci 200,-Kč

Pro nečleny – První pes
700,-Kč
Druhý a další pes 650,-Kč
Třída štěňat,dorost,veterán,čestná a mimo konkurenci 300,-Kč
Soutěže zůstávají v částce 100,-Kč
PRO 7

PROTI 1

ZDRŽEL SE 0

5. Návrh paní Sawkové na udělení titulu Klubový vítěz na výstavách SHIH-TZU
klubu Evropa i pro nečleny klubu
PRO 7

PROTI 1

ZDRŽEL SE 0

6. Návrh paní Sawkové na delegování rozhodčích pro výstavní sezonu 2012,aby
seznam delegovaných rozhodčích byl připraven ve spolupráci s KCHMPP
PRO 7

PROTI 0

ZDRŽEL SE 1

7. DISKUZE
a) Předsedkyně p.Žišková sděluje,že 28.3.2011 byla zabavena zvířata v
CHS Clairis Kleopatra chovatelky paní Ševců z důvodu
nevyhovujících chovatelských podmínek.
Jedná se o odchov paní Žiškové
a to feny – Cortina Magic Moravia, která byla paní Žiškové vrácena
Paní Žiškové byla fena vrácena s podezřením na březost,kdy nebude
možné určit paternitu.
Další fena z odchovu paní Žiškové Cimberley Magic Moravia je
prozatím v náhradní péči,taktéž s podezřením na březost.
Dále sděluje paní Michlová,že fena z jejího odchovu Hannah
Moravia Clér je taktéž prozatím v náhradní péči,taktéž s podezřením na
březost.
b) Návrh paní Michlové na zrušení poplatku 100,-Kč za každé
odchované štěně.
PRO 8

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Poplatek za každé odchované štěně byl zrušen s platností od 2.4.2011
Bonitační řád a poplatky za bonitaci
c) Bonitační řád – schválen dle předloženého znění
+ dodatek na doplnění
Bonitační poplatky -

člen 300,-Kč
nečlen 1000,-Kč

DODATEK K BONITAČNÍMU ŘÁDU
Výstava,potřebná pro chovnost bude uznána bonitační komisí ze třídy
mimo konkurenci pouze jedincům s handicapem (zvíře po úrazu,zvíře
které se vrátilo chovateli zpět,zvíře ostříhané ze zdravotních důvodů
apod.) , na základě předložení potřebných dokladů.
PRO 8

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

d) předsedkyně seznámila členy s žádostí ČMKU o vyjádření klubu pro
adepta na přijetí za čekatele pro posuzování exteriéru psů pro
plemeno SHIH-TZU,žadatelky paní Sylvy Lankové s tím,nechť o
žádosti rozhodne členská základna.
-

Vyjádření členské základny paní Lanková nebyla a není členem SHIH-TZU klubu Evropa
pro klub nepracovala,na chodu klubu se nikdy nepodílela,o klub se nezajímala
podle jejích chovatelských výsledků ,dle názoru členské základny SHIH-TZU
klubu Evropa není ještě dostatečně chovatelsky vyzrálá
členská základna nedoporučuje schválení paní Lankové na čekatele pro
posuzování exteriéru psů plemene SHIH-TZU s tím,že se domnívá,že současný
počet rozhodčích pro dané plemeno je plně dostačující.

PRO 7

PROTI 0

ZDRŽEL SE 1

e) Předsedkyně seznámila členy se změnou hesla pro vstup do sekce členů na
klubovém webu. Změna provedena ke dni 2.4.2011
f) Schváleny podmínky pro udělení titulu KLUBOVÝ ŠAMPION
g) Schválení vrácení paní Sawkové do funkce předsedkyně Kárné komise
PRO 7

PROTI 0

ZDRŽEL SE 1

USNESENÍ
Členská schůze schválila následující usnesení:
a)
b)
c)
d)

schválen program schůze
členská schůze vzala na vědomí zprávu o hospodaření klubu
členská schůze vzala na vědomí zprávu HPCH
schválena změna zápisného pro nečleny při vstupu do klubu a platbě
stávajícího člena po termínu splatnosti na 300,-Kč,s platností od 1.5.2011
e) schváleno snížení poplatku za vystavení krycího listu pro člena na 100,-Kč a
zvýšení tohoto poplatku pro nečlena na 800,-Kč
f) schváleny výstavní poplatky na výstavy pořádané klubem
pro členy I. pes
500,-Kč
II. a další pes 450,-Kč
Třída štěňat,dorost,veterán,čestná a mimo konkurenci 200,-Kč
pro nečleny I. pes
700,-Kč
II. a další pes 650,-Kč
Třída štěňat,dorost,veterán,čestná a mimo konkurenci 300,-Kč
Soutěže zůstávají za částku 100,-Kč.
g) Schválen návrh na udělení titulu Klubový vítěz na výstavách SHIH-TZU klubu
Evropa i pro nečleny klubu
h) Schválen návrh na delegování rozhodčích pro výstavní sezonu 2012 ve
spolupráci s KCHMPP
i) Členská schůze vzala na vědomí zprávu p.Žiškové a p.Michlové o zabavení fen
v chovatelské stanici Clairis Kleopatra p.Ševců, které pocházejí z jejich
odchovů
j) Schválení návrhu na zrušení poplatku za každé odchované štěně s platností od
2.4.2011
k) Schválen bonitační řád s dodatkem,že výstava potřebná k chovnosti bude
uznána bonitační komisí ze třídy mimo konkurenci jen jedincům s
handicapem,na základě předložení potřebných dokladů
l) Členská základna neschválila doporučit p.Lankovou na přijetí za čekatele pro
posuzování exteriéru psů pro plemeno SHIH-TZU
m) Členská schůze vzala na vědomí změnu hesla pro vstup do sekce členů
n) Schváleny podmínky pro udělení titulu KLUBOVÝ ŠAMPION
o) Schváleno vrácení paní Sawkové do funkce předsedkyně kárné komise

Zapsala : Jitka Rodová

