Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s.

USNESENÍ z členské schůze KPPPK
konané dne 24.2.2018 v Hostouni
Bod 1)
Přítomno bylo dle prezenční listiny 18 členů klubu a členská schůze byla prohlášena za usnášení
schopnou.
Bod 2)
Byla schválena návrhová a mandátová komise.
18 pro/0 proti/0 zdržel se
Složení návrhové komise: Ing. Krčková, MVDr. Macků, p. Pöchmannová
Složení mandátové komise p. Jakubíková, p. Buřičová, p. Weisová
Bod 3)
ČS schválila změnu pořadí bodů programu - bod 7 zařazen před bod 5.
10 pro/8proti /0 zdržel se
Bod 4)
ČS bere na vědomí nástup p. Hrbkové do funkce jednatelky.
Bod 5)
ČS schválila jednat a hlasovat o kompletu navrhovaných normativů jako o celku (ne po částech).
12 pro/6 proti /0 zdržel se
Bod 6)
Návrh MVDr. Macků na krátkou pauzu. Návrh byl přijat jednohlasně.
18/0/0
Bod 7)
Hlasováno o předložených normativech.
6 pro/ 12 proti /0 zdržel se
ČS neschválila přijetí navrhovaných normativů.
Bod 8)
Mgr. Kafková předložila návrh na následující úpravu standardu:
„Kohoutková vyška je 18 - 26cm. Optimální kohoutková vyška je 21 - 23 cm (+/- 1 cm).“
4 pro/13 proti/1 zdržel se
Návrh nebyl přijat.

Bod 9)
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Mgr. Kafková předložila návrh na úpravu příslušné části standardu ve znění:
„......černá se znaky, hnědá se znaky, modrá se znaky, lila se znaky včetně merle zbarvení těchto
variant a červená a žlutá.“
0 pro/18 proti/0 zdržel se
ČS neschválila přijetí návrhu Mgr. Kafkové
Ing. Krčková předložila protinávrh na úpravu specifikace barev ve standardu ve znění:
„...černá se znaky a hnědá se znaky a jejich zesvětlené varianty modrá a lila, dále žluté a červené
zbarvení, všechny varianty jsou rovněž přípustné i v merle variantě.“
18 pro/0 proti/0 zdržel se
ČS schválila přijetí návrhu Ing. Krčkové
Bod 10)
ČS jednohlasně schválila zprávy o činnosti výboru.
18/0/0
ČS bere na vědomí zprávu KRK.
Bod 11)
ČS schválila plán akcí na rok 2019.
Výstavy:
KV PK – Jesenice - 16.03.2019
SV PK – Hostouň - 20.07.2019
KV PK+Memoriál Ing.Findejse – Křivoklát - 14.09.2019
Bonitace
1) Jesenice 17.03.2019
2) Hostouň 21.07.2019
3) Křivoklát 15.09.2019
4) v případě potřeby - Hostouň 23.11.2019
ČS schválila předložené termíny a místa navrhovaných akcí roku 2019.
12 pro/ 0 proti /1 zdržel se
Bod 12)
ČS schválila svolání následující členské schůze při KV+Memoriálu PK na Křivoklátě dne
15.09.2018.
Na programu této ČS bude POUZE schválení nebo neschválení jednoho z dodaných návrhů.
Návrh musí být dodán jako vzájemně provázaný a smysluplný celek (tedy: stanovy, zápisní řád a
bonitační řád). Návrhy lze zaslat do 15.7.2018 výboru klubu.
13 pro/ 0 proti /0 zdržel se
Bod 13)
ČS schválila zachování výše členských příspěvků na rok 2019 s termínem splatnosti 31.12.2018.
11 pro/ 2 proti /0 zdržel se
Výše členských příspěvků na rok 2019
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Členský příspěvek – 300,- Kč (variabilní symbol CCC2019)
Nový člen – 400,- Kč (variabilní symbol CCC2019)
Čl.příspěvek pro nezletilé a důchodce – 150,-Kč (variabilní symbol CCC2019)
Zahraniční člen - členský příspěvek – 30,- EUR (variabilní symbol CCC2019)
Zahraniční člen - nový člen – 55,- EUR (variabilní symbol CCC2019)
Bod 14)
ČS vzala na vědomí informace o plnění usnesení ČS KPPPK 2017.
Bod 15)
ČS trvá na svém původním požadavku a rozhodnutí ve věci pana Berana. Tj. pozastavení
členství/poskytování chov.servisu do zdokladování oprávněnosti přijetí finančních částek
z klubového účtu na soukromý účet nečlena v roce 2014.
13 pro/ 0 proti /0 zdržel se
Bod 16)
ČS rozhodla o možnosti vstupu do DTB jen pro členy klubu po zaplacení členského poplatku.
13 pro/ 0 proti /0 zdržel se
Bod 17)
ČS trvá na recipročním umístění odkazu na webové stránky KPPPK na webových stránkách
chovatelských stanic prezentovaných na klubovém webu.
13 pro/ 0 proti /0 zdržel se
Bod 18)
ČS rozhodla o rozpracování návrhu B a C nového loga klubu.
12 pro/ 0 proti /0 zdržel se
Bod 19)
ČS odsouhlasila maximální částku 70.000,-Kč pro vytvoření a spuštění nového webu klubu. Tato
suma zahrnuje veškeré grafické práce a zajištění všech vlastnických práv.
12/0/0
Bod 20)
ČS schválila přednesené usnesení z členské schůze konané dne 24.2.2018.
12 pro/ 0 proti /0 zdržel se

3Usnesení ČS 24.2.2018

KPPPK

