
Výroční členská schůze 
Shih-Tzu klubu Evropa 

Dne 28.11.2009
Karviná – Fryštát
Přítomni: viz prezenční listina 

Program:

1/ zahájení
2/ schválení programu
3/ zvolení návrhové komise
4/ zvolení volební a mandátové  komise
5/ navržení kandidátky
6/ představení kandidátů
7/ volby, sečtení hlasů- práce volební komise, vyhlášení výsledků voleb
8/ schůzka nového výboru
9/ schůzka nového i odcházejícího výboru- předání funkcí
10/návrhová komise- seznámení členské základny s usnesením a jeho schválení
11/ diskuse a závěr výroční členské schůze 

Průběh výroční členské schůze:
- President klubu pan Matějka Rudolf uvítal přítomné členy Shih-Tzu klubu Evropa a seznámil je 

s návrhem programu schůze dle jednotlivých bodů
- O programu bylo hlasováno : přítomno 16 členů
                                                     program schválilo 16 členů
                                                     proti             0     

                                                          zdrželo se      0
- Volba mandátové a návrhové komise: navržena : p.Matejková Nina 
                                                     pro               15
                                                     proti              0
                                                     zdržel se       1
-  Volba volební komise :           navržen :                     p .Bury Tomáš 
                                                    pro                15 
                                                    proti                0
                                                    zdržel se         1       
                                                    navržen  :                   p.Žiška  Tomáš 
                                                    pro                  15 
                                                    proti                 0
                                                    zdržel se          1 
- Členové klubu navrhli  kandidáty do výboru klubu a jednotliví navržení  se vyjádřili, zda souhlasí se 

svojí  kandidaturou.
Kandidáti se představili, volební komise vyhotovila hlasovací 
lístky.
Členové klubu napsali kandidáty na hlasovací lístky.Volební komise sečetla počet hlasů pro 
jednotlivé  kandidáty na hlasovacích lístcích a vyhlásila výsledek voleb.

Výsledek voleb do výboru klubu :
p.Michlová         Olga        13   hlasů
p.Žišková            Žaneta     13   hlasů
p.Fejkusová        Helena     11   hlasů
p.Pastorková       Zuzana      9   hlasů
p.Frenrová          Iva             7   hlasů 
p.Sawková          Miroslava  3   hlasy



Členská schůze odhlasovala počet členů výboru a to: v novém výboru klubu budou 3 členové výboru 
a dva náhradníci. 
pro počet členů výboru:       16 
proti                                       0
zdržel se                                 0 

Do nového výboru klubu byly zvoleny tyto členky: 
p.Žišková Žaneta
p.Michlová Olga 
p.Fejkusová Helena 

Náhradnice výboru jsou :
p.Pastorková Zuzana
p.Fremrová  Iva

- proběhla schůzka nového výboru a odstupujících členů výboru klubu.
Výstup ze schůzky výborů: p. Matějka předal novému výboru
a, kulaté razítko
b, doklady základní administrativy klubu
c, ostatní písemnosti i pokladní hotovost bude předána po nové registraci klubu na ČMKU a  MV
bonitační a výstavní referentka předala novému výboru sešívačku na papíry 
p.Matějka pověřil nový výbor 
- přeregistrací klubu na ČMKU
- nahlásit změnu sídla –nové sídlo organizace bude Paskov, Kirilovova 121 
-poslat nové Stanovy klubu na Ministerstvo vnitra ČR 
-nahlásit změny na Český statistický úřad
-nahlásit změny na Finanční úřad dle nového sídla tzn. ve Frýdku-Místku 
-založit nový účet klubu dle sídla klubu 

- nový výbor klubu si rozdělil jednotlivé funkce a to následovně:
předsedkyně klubu p.Žišková
hlavní poradkyně klubu p.Michlová
výstavní a bonitační referentka, pokladní klubu p.Fejkusová 
S rozdělením funkcí seznámil výbor klubu přítomné členy klubu. 

    
- členové klubu navrhli tyto změny: 
- změna stávajícího názvu funkce prezident klubu na   předseda klubu.

hlasování :  pro 16 
                   proti 0
                  zdržel se 0

- bod. č.3 povinností člena výboru klubu- zapisovat odchovy na Shih-Tzu klub Evropa
hlasování:  pro 13 
                  proti  3
                 zdržel se 0

- návrh na změnu data členského poplatku ze stávajícího 31.1.aktuálního roku na 28.2. aktuálního roku 
( návh podala p.Fremrová) 
hlasování : pro 1
                  proti 15
                 zdržel se 0       

                           návrh neschválen        
- návrh na možnost využití plné moci při hlasování na volebních schůzích 

klubu, při nemožnosti vlastní účasti člena klubu. ( návrh podala p.Žišková) 
hlasování : pro  6 
                  proti 9
                 zdržel se 1
                 návrh neschválen 

 



- bonitace- dosud ve věku 15měs. psa i feny na 12 měsíců psa i feny ( návrh 
podala p.Fremrová)
hlasování : pro   9
                  proti  6 
                  zdržel se 1
                  návrh schválen

- návrh na konání výstav- klubové se zadáváním titl.CAC  a klub.vítěz 2x  
ročně
speciální výstava 1xza tři roky 
hlasování : pro 16 
                  proti 0
                  zdržel se 0
                 návrh schválen 

- návrh na zadávání titulů : klubový vítěz ml.pes
                                               klubová vítězka ml.fena 
                                               klubový vítěz pes  
                                               klubová vítězka fena 
                                               tituly pro psy a feny pouze v držení členů klubu
    hlasování :  pro 14
                       proti 0
                       zdržel se 2
                       návrh byl přijat

- návrh na nárok na titul psa nebo feny klubový vítěz ve vlastnictví člena klubu s minimálním 
tříměsíčním členstvím v klubu před konáním klubové výstavy ( návrh podala p.Fremrová)
hlasování : pro  15
                  proti  0
                 zdržel se 1
                 návrh byl přijat 

    
- návrh na odebrání titulu nejlepší fena klubové výstavy v Hlučíně 2009

ve vlastnictví p. Hynkové z důvodu zpochybnění regulérnosti členství v klubu ( návrh podala 
p.Žišková)

          hlasování :  pro 5
                             proti 6
                             zdržel se 5 
                             návrh nebyl přijat 

- návrh na vypuštění  bodu 2 – členové klubu občané ČR
doplněno člen klubu bez specifikace státní příslušnosti, členem se může stát i občan jiné státní 
příslušnosti ( návrh podala p.Žišková)
hlasování  : pro  16 
                   proti 0
                   zdržel se 0
                  návrh byl přijat 

 Všechny nově přijaté návrhy zapracuje výbor klubu do Stanov klubu 
   Členka návrhové komise paní Matějková přečetla návrh usnesení, tento je součástí zápisu.
     hlasování  o usnesení : pro 16
                                          proti 0
                                     zdržel se 0 
                                    návrh na usnesení byl přijat 

- předsedkyně Shih- tzu klubu Evropa ukončila výroční členskou schůzi 

                                                               zápis provedla Helena Fejkusová                                                      


