Zápis z Výroční členské schůze SHIH-TZU klubu Evropa
ze dne 24.11.2007 v Karviné
Dle prezenční listiny z 37 platných členů

- přítomno 27
- nepřítomno 10
(omluveni: p.Fremrová,p.Johanovská,p.Machynová,p.Recmanová,sl.Smetanová,
p.Švandová,P.Urbánková,p.Vilímec,p.Vilímcová,p.Vrajíková)
Hosté: p.Stehno,p.Žišková
President klubu Evropa, p.Rudolf Matějka uvítal všechny přítomné a zahájil výroční členskou schůzi.
Hned v úvodu schůze se rozvinula ostrá diskuze ohledně členství p. Žanety Žiškové.Bylo navrženo členy klubu o
tomto sporném členství ihned hlasovat.Paní Žiškové bylo umožněno ještě před hlasováním zdůvodnit své znovu
členství v klubu.Na základě jejího postoje členové hlasovali.
Pro členství p.Žiškové: 9 členů
Proti členství
18 členů
Hlasování potvrdilo,že p.Žaneta Žišková není členem KLUBU EVROPA.
Návrh na doplnění programu čl.výr. schůze.Paní J.Podzemská navrhla provést úpravy stanov,bonit.řádu a statutu
kl.šampióna.Do programu schůze bylo rovněž navrženo zveřejnit zprávu revizní a kárné komise (p.H.Fejkusová
a p. J.Popková) ve věci odchovů p.Podzemské.
Navrhované změny programu jednomyslně schváleny.
Ano-27/Ne-0/?-0
Program: 1) Odsouhlasení programu
2) Způsob volby výboru
3) Volba mandátové a volební komise
4) Zpráva presidenta
5) Zpráva HPCH
6) Volby
7) Přestávka (schůzka nového výboru)
8) Představení nového výboru
9) Změny stanov,bonit.řádu a statutu kl.šampióna
10) Zpráva revizní a kárné komise
11) Diskuze
1) Pozměněný program
Ano-27/Ne-0/?-0

2) Způsob volby nového výboru
Vzhledem k celkovému počtu členů klubu,bylo navrženo volit pětičlenný výbor + dva náhradníky.Na
volebním lístku,který bude obsahovat 10 jmen kandidátů,lze zakroužkovat maximálně 5 jmen (označit každé
jméno samostatně).
Ano-25/Ne-0/?-2
3) Volba mandátové a volební komise
Mandátová komise ve složení: p.Vacušková-předseda,p.Vrtílková a p.Urbánek
Ano-27/Ne-0/?-0
Složení volební komis : p.S.Doležalová-předseda,p.L.Bury a p.V.Čapovcová
Ano-27/Ne-0/?-0
4) Zpráva presidenta p.R.Matějky
Zpráva obsahovala informace o účetnictví,výstavách aj. (je součástí zpravodaje
23/2007)
5) Zpráva HPCH p.I.Buryové
Obsahovala informace o registraci v klubu,vrzích,importech,vystavování PP
štěňat aj. (je součástí zpravodaje 23/2007)

6) Volby
Přečtená kandidátka 10 jmen : 1. p.Matějka
2. p.Buryová
3. p.Fejkusová
4. p.Stehnová
5. p.Olbrechtová
6. p.Podzemská
7. p.Hynková
8. p.Urbánek – nesouhlas
9. p.Urbánková – nesouhlas
10. p.Popková – nesouhlas
Po doplnění volebního lístku o nové kandidáty (s jejich souhlasem) , přečetla M.K. nový navrhovaný seznam ve
složení:
p.T.Bury,p.I.Buryová,p.H.Fejkusová,
p.J.Habreková,p.L.Hynková,p.R.Matějka,p.M.Olbrechtová,p.J.Podzemská, p.I.Stehnová,p.T.Žiška.
V krátké pauze,která posloužila M.K. a V.K. k přípravě volebních lístků,se jednotlivě představili všichni
kandidáti.
Volby nového výboru byla tajná a hlasování se aktivně zúčastnilo 27 přítomných členů dle prezenční
listiny.Volební komise se pak odebrala spočíst hlasy,zpráva volební komise je součástí zpravodaje 23/2007.
Výsledky voleb : 27 volebních lístků celkem- 26 platných
-1 neplatný (chybné označení kand.)
p.R.Matějka ……………………. 19 hlasů
p.I.Buryová………………………18 hlasů
p.M.Olbrechtová…………………16 hlasů
p.H.Fejkusová……………………. 9 hlasů
p.I.Stehnová……………………….9 hlasů - po dopl. hlasování se hlasů vzdává
p.J.Podzemská…………………….9 hlasů
p.L.Hynková………………………8 hlasů
p.J.Habreková……………………..8 hlasů - po dopl. hlasování se hlasů vzdává
p.T.Bury…………………………...8 hlasů
p.T.Žiška…………………………..3 hlasy
Novými členy výboru se stávají ti,kteří obdrželi nejvíce hlasů.
5-ti členný výbor ve složení: p.Matějka,p.Buryová,p.Fejkusová,p.Olbrechtová a p.Podzemská
2 náhradníci : p.Stehnová a p.Hynková
7) Přestávka
Schůzka nového výboru.
8) Představení nového výboru:
President klubu EVROPA
- p.Rudolf Matějka
HPCH
- p.Ivona Buryová
Jednatel,pokladní referent
- p.Helena Fejkusová
Zpravodaj a správce www
- p.Jarmila Podzemská
Výstavní a bonitační referent
- p.Monika Olbrechtová
9) Změny
Úpravy ve stanovách aj. navrhla p.Podzemská
a)

Platby (úprava a jejich navýšení)

Členský příspěvek……………………………z 200,- na 400,- Kč
Zápisné-platí nový člen………………………………….100,- Kč
Pokud stávající člen klubu nezaplatí v řádném termínu své členství,pak i jemu se k členskému příspěvku
připočítává 100,-Kč (jako nový člen)
Rodinný příslušník ………………………….ze 150,- na 200,-Kč
Starobní nebo invalidní důvhodce ………….ze 100,- na 200,-Kč
Vystavení krycího listu…………………….. ze 100,- na 200,-Kč
Poplatek za použití krycího psa se zrušil,proto navýšení poplatku za krycí list.

Bonitace

člen klubu EVROPA ……………………….300,-Kč
nečlen…………………………..z 500,- na 600,-Kč
Bonitace individuální (jen při výstavách ČMKU)…….1500.-Kč
Kontrola vrhu –poplatek byl zrušen (chovatel bude platit cestovné)
Inzerce ve zpravodaji – člen klubu EVROPA……….A5 / 100,-Kč
nečlen………………………A5 / 200,-Kč
Inzerce podnikatelská…………………………………….1000,-Kč
Inzerce chovatelské stanice na internetu ,poze se souhlasem majitele
CHS – bezplatně pro členy klubu
Inzerce na internetu pro nečlena…………………...měsíc/ 200,-Kč
Všechny poplatky byly schváleny

Ano-23/Ne-0/?-4

b) doplnění stanov
V povinnostech člena klubu se škrtá první věta…..zúčastňovat se schůzí….
Ano-22/Ne-1/?-4
platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě tj. do 30.1. běžného roku.Při
nedodržení
lhůty
je
považován
za
nového
člena
+
100,-Kč.
Ano-23/Ne-0/?-4
Zánik členství v klubu:
Doplnění – člen musí dostat vyrozumění od kárné komise o zahájení kárného řízení i o výsledku,s možností
odvolání.
Ano-22/Ne-4/?-1
Služby poskytované členům -celý odstavec zrušen
Ano-21/Ne-0/?-4
Orgány klubu jsou -zrušeno d) chovatelské kolegium
Ano-22/Ne-0/?-4
Výroční členská schůze klubu navrženo 1x za 4 roky
Ano- 7/ Ne-9/?-11
Tento návrh nebyl přijat!
Zůstává – je svolávána 1x za 2 roky.
Výbor klubu: doplněn-výbor se sejde 1x za 4 měsíce (tj.3x v roce)
Ano-12/Ne-3/?-12
- členská schůze se bude konat v první polovině roku,kde
schválí program akcí pro příští kalendářní rok
Ano-13/Ne-2/?-12
- ve spolupráci s ostatními kluby SHIH-TZU projednávat
rozhodčí pro výstavy.
Ano-10/Ne-4/?-13
Hlavní poradce chovu: vypustit druhou část třetí věty o vydávání kl. pl. knihy HPCH- kl. plemennou knihu
pouze zpracovává a ta je součástí zpravodaje.
Ano-21/Ne-0/?-6
Nové znění stanov v platnosti od 1.1.2008
c) Chovatelský řád
bod 23) str. 11 – krycí list – vypustit poslední větu
Ano-19/Ne-3/?-6
bod 45) doplnit – kontrola vrhu se může provádět od 7 týdnů věku štěňat.Kontrolu vrhu PCH nebo veterinární
lékař.Cestovné hradí chovatel. Ano-21/Ne-0/?-6

d) Bonitace 4x v roce

Ano-12/Ne-5/?-10
Návrh p. Bednářové na snížení hranice věku zvířete při bonitaci .
Tento návrh nebyl přijat!
Ano-6/Ne-15/?-6
Bonitace od 12-ti měsíců věku zvířete.
Bonitace bude provádět rozhodčí exteriéru + 2 členové klubu (pověření HPCH)

e)

Členství : třetí větu rozšířit – tj. členství vzniká na základě přihlášky žadatele,zaplacení členského
poplatku a rozhodnutí výboru.
Ano-12/Ne-7/?-8

10) Vyjádření kárné komise

p.Popková a p.Fejkusová – přečten dopis o stížnostech nejasných krycích listů,hrubé porušení v chovu p.
Podzemské aj. K celé věci se vyjádřila i p. Podzemská,která tvrdí o krycích listech z roku 2006,že je obdržela
neočíslované. HPCH p.Buryová vyvrací,že bytyto krycí listy kdy vydávala.Bylo oběma stranám doporučeno
zaslat všechny usvědčující dokumenty do 30.11.2007 kárné komisi,která se sejde a ve věci rozhodne.Své
rozhodnutí předá výboru klubu.
11) Diskuze
Členská schůze pověřila výbor o změnách v bodovací knížce,p.I.Stehnová předala návrh p.Matějkovi
Vysvětlivky hlasování: souhlas s návrhem
- ANO
nesouhlas s návrhem - NE
zdrželi
- ?
Zápis z výroční členské schůze provedla p.Monika Olbrechtová

