Klub přátel psů pražských krysaříků, z.s.
Zápis z volební členské schůze konané dne 25.2.2017

Za výbor přítomny:
Bc. Helena Janková
Ing. Ivana Krčková
Jitka Králíčková
Jana Hrbková
Za revizní komisi přítomny:
Nepřítomny – omluveni
Program:
1) Přivítání členů a zahájení schůze
2) Ověření/prohlášení o usnášeníschopnosti
3) Volba komisí (návrhová, mandátová, volební)
4) Schválení/doplnění programu schůze
5) Zpráva výboru, HPCH a finanční zpráva
6) Zpráva KRK
7) Pozastavená členství, poskytování chov.servisu
8) Klubové normativy – Stanovy, Zápisní & Bonitační řád
9) Volby do výboru a KRK
10) Klubové akce 2018 – termíny a zajištění
11) Výše zápisného a členského příspěvku
12) Termín následující ČS
13) Diskuze
14) Přijetí usnesení

Bod 1)
Při zahájení přítomno dle prezenční listiny 26 členů Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s.
(dále jen KPPPK) z 96 stávajících. Členská schůze byla prohlášena za neschopnou usnášení.
Na základě platných normativů svolána náhradní členská schůze KPPPK.
Bod 2)
Náhradní schůze KPPPK byla prohlášena za usnášení schopnou v 11:25 hodin. V době
zahájení přítomno 29 členů a jeden schválený host.
Bod 3)
Členská schůze navrhla a schválila návrhovou a mandátovou komisi.
- návrhová komise: Pavla Čiháková
Andrea Hvězdová
Magdalena Jakubíková
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- mandátová komise: Holcová Zuzana
Žacová Marcela
Weisová Alena (předseda)
Bod 4)







Návrh pí.Kafkové na změnu programu – vypuštění bodu 8, schůze pouze volební.
Návrh nepřijat.
11:38 hod. přichází pí.Křivánková. Stav hlasujících změněn na 30.
Pí.Janková konstatuje, že je třeba dodržet jednací řád KPPPK. Dodatečné změny
týkající se zásadních témat jmenovaných JŘ je třeba anoncovat v řádnou dobu.
Není třeba změn v bodě 8, každý má možnost hlasováním normativy nepřijmout.
Členské schůze vyzvána k vyjádření shodného názoru hlasováním.
Hlasování bylo nerozhodné.
Pí.Žacová navrhuje úpravu hlasovat pouze o stanovách.
Návrh byl přijat.
Členská schůze schválila program schůze.

Bod 5)
Byly předneseny zprávy funkcionářů:






zpráva předsedkyně klubu
zpráva HPCH
zpráva bonitační a výstavní referentky
zpráva správce webu
zpráva jednatelky přednesena v zastoupení

Členská schůze schválila zprávy výboru, HPCH a finanční zprávu. Dále byl schválen rozpočet
na rok 2017.
Bod 6)
Členská schůze bere na vědomí zprávu KRK přednesenou v zastoupení paní Holcovou.
Bod 7)
Byl přednesen návrh na pokračování neposkytování chov.servisu panu Beranovi (CHS New
Fedar). Pan Beran byl pozván na členskou schůzi, omluvil se. Členská schůze odhlasovala
neposkytnutí servisu CHS New Fedar. Důvod, nedoložení dokladů, trvá.
Bod 8)
Členská schůze nepřijala zrevidované Stanovy. Ostatní nehlasováno dle rozhodnutí ČS bod 4).

2
Zápis 25.2.2017

VČS KPPPK

Bod 9)


Zvolena volební komise ve složení: Buřičová Šárka, Němcová Irena, Cmíralová Pavlína
– předseda. Vydáno 30 volebních lístků. Volby proběhly regulérně.
Byl zvolen nový výbor KPPPK ve složení:
Předseda – Bc. Helena Janková
Jednatel – Zuzana Holcová
Hlavní poradce chovu – Ing. Ivana Krčková
Výstavní a bonitační referent – Jitka Králíčková
Správce webu – Pavla Čiháková
Byla zvolena Kontrolní a revizní komise KPPPK ve složení:
Předseda - Zuzana Machálková
Člen – Mgr. Martina Špundová
Člen – Radovana Dufková
Podrobnosti týkající se voleb jsou obsaženy ve zprávě volební komise.



Odchází pí.Hvězdová a pí.Ivanová 14:50 hod.

Bod 10)




Členská schůze schvaluje změnu konání bonitace a speciální výstavy 2017 v Hostouni.
Z organizačních důvodů se bonitace koná v sobotu 22.7.2017 a výstava v neděli
23.7.2017.
Členská schůze schvaluje možnou změnu místa konání a propozic pro podzimní
klubovou výstavu a bonitaci(původně Milovice 9.-10.9.2017) z důvodu odstoupení
organizátorky pí.Štanclové. Organizační info bude upřesněno výborem.
Členská schůze schválila termíny klubových výstav a akcí pro rok 2018:
1. Klubová výstava Jesenice u Prahy + bonitace dne: 17.-18.03.2018 (ředitel výstavy
Bc. Helena Janková)
2. Speciální výstava Hostouň + bonitace dne: 28.-29.07.2018 (ředitel výstavy Ing.
Ivana Krčková)
3. Klubová výstava + bonitace dne: 15.-16.09.2018
4. Bonitace budou pořádány dle potřeby, minimálně 4x ročně.

Pořadatel má právo na případné potřebné změny ku prospěchu věci.

Bod 11)
Členská schůze schválila návrh na změnu členských příspěvků. Výše členského příspěvku pro
rok 2018 se snižuje a činí 300,- Kč, nezletilí a důchodci 150,- Kč, výše zápisného zůstává a činí
100,- Kč.

Bod 12)
Členská schůze schválila termín následující členské schůze na sobotu 24.02.2018.
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Bod 13)
Diskuze
1. Členská schůze schvaluje stávající stav ve věci vrhu „G“ Propper Puppy.
2. Členská schůze schvaluje návrh na úpravu termínu „podmínečně chovný“ na
„chovný“. HPCH následně zjistí možnost úpravy v databázi ČMKU.
3. Návrh na zakoupení programu Genealog jako paralelní databáze. Členská schůze byla
seznámena s aplikací Genealog. Konkrétní podmínky zakoupení programu, plnění daty,
správu a užití dořeší výbor.

4.
5.
6.
7.

Členská schůze neschválila návrh na správce databáze pí.Špundovou.
HPCH upřesní větu týkající se 8-mi let věku pro potřebu chovnosti.
Výbor prověří formulaci a případně sjedná nápravu u barev v platném standardu.
Členská schůze neschválila návrh pí.Žacové vyhlašovat klub.šampiony při zahájení
klubové výstavy.

Bod 14)
Usnesení volební členské schůze ze dne 25.2.2017 bylo jednohlasně schváleno přítomnými
členy.
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