Členská schůze ČPSK 10. února 2008

Zápis z výroční členské schůze dne 10. 2. 2008, klub Varta
10:00
Zahájení
- Uctění památky zesnulých členů klubu.
- Volba komisí mandátová p. Civochová, Kůrka, Mašek, návrhová komise: p.Šnobr,
Ing.Polák, Švec, zápis: Mgr. Anderlová. Dvořáková a program schváleno všemi přítomnými
76 členy.
- Zpráva předsedy ČPSK MUDr. Novotného
- Seznámení s navrhovanou směrnicí kontroly vrhu Ing. Šmakal - připomínka k placení 1.
kontroly vrhu klubem p. Kocúrová, komentář MUDr. Novotný, Ing. Šmakal. Hlasování o
diskusi návrhu kontroly vrhu 1. hlas proti, 6 zdrželo se hlasování.
- Změna směrnice o poplatcích klubu - diskuse: p. Kocúrová, Prof. Martínek - komentář Ing
Šmakal, MUDr. Novotný. Návrh odsouhlasila většina přítomných členů, 5 proti, zdrželo se 9.
- Hlasování o změně směrnice č. 4 a úpravě poplatků: pro 46, proti 6, zdrželo se 14. Oprava
textové řádky Směrnice. Směrnice byla schválena.
- Zpráva ekonomky klubu, p. Šmakalové, hlasování členskou základnou: pro 69, proti 0,
zdrželi se 4.
- Zpráva revizní komise Ing. Šmakal
- MKP zhodnocení vrchním rozhodčím p. Šnobrem
- vystoupení vůdců na MKP a MRK, předání symbolických pohárů a fin. odměny p.
Korelusovi a p. Škarydovi.
---------------------------------------přestávka na O B Ě D------------------------------------------------- zpráva výcvikáře p. Dvořákové a komentář o ME a MS účastnic, tuzemské CACT zkoušky
(FT, PZ)
- Návrh kandidátů na volební zasedání ČMKJ, MUDr. Novotný, Mgr. Anderlová odsouhlasen
- Zprávy poradců chovu: p. Vaňkátová, p. Svatoňová, p. Legát, Ing. Šonka, p. Remeš
- gratulace p. Šnobrovi k životnímu jubileu
- video prezentace - Návrh DVD projekce vytvořené MUDr. Novotným a p. Sedláčkem pro
školení rozhodčích FT se simultánním komentářem
- diskuse p. Sedláček čipování psů, MVDr. Líska a další: Stanovisko členské základny:
ČPSK dává na zvážení každému chovateli, že může zvolit variantu trvalého označení
psů (tetování nebo čip nebo obojí) 50 pro. 4 se zdrželi hlasování.
Informace pro plemennou knihu
Diskuse:
- posuzování na výstavách podle řádu FCI versus standard vydaný zemí
původu - nečlen FCI (p. Hejda) výška, úprava srsti
- nominace na MRK
Přednesení návrhu na usnesení výroční členské schůze p. Švec

NÁVRH NA USNESENÍ Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ČPSK
KONANÉ DNE 10. 02. 2008
Členská schůze
souhlasí: S programem zasedání
schvaluje: Mandátovou a návrhovou komisi.
Směrnici č. 4 o kontrole vrhu s upraveným datumem.

Směrnici o poplatcích.
Navržené kandidáty na volební zasedání ČMKJ
Návrh ekonoma na rozpočet klubu pro rok 2008.
Plán práce na rok 2008.
Bere na vědomí:
Zprávu předsedy klubu ČPSK.
Zprávu ekonoma
Zprávu revizní komise.
Zprávu výcvikáře
Zprávy poradců chovu.
Informaci o MKP.
Informaci o MS a Evr. šampionátu.
Ukládá:

Výboru klubu informovat členskou základnu o dění klubu.
Zabývat se značením štěňat (čip, tetování) a
doporučit stanovisko na plemennou knihu a spolupracovat s nimi.
Návrh byl schválen jednomyslně.
Hlasování přítomnými členy: 56 pro. Usnesení VČS
schváleno v 15:12 hod.
zapsala: Mgr. Anderlová

