Výroční členská schůze 12.2.2017

Program
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Volba komisí, kontrola přítomných členů
3. Zpráva předsedy
4. Udělení čestného členství, jubilea, poděkování
5. Zpráva ekonoma, rozpočet na rok 2017
6. Zpráva kontrolní komise
7. Zprávy poradců chovu
8. Diskuze
9. Usnesení členské schůze

1. Zahájení schůze předsedou ČPSK, předložení nového Jednacího řádu ČPSK ke schválení Členské
schůzi
2. Schvalování komisí, přítomno 66 řádných členů
Mandátová komise: p. Šabatka, p. Jiroušek, pí. Varhánková
Pro 66, proti 0, zdrželo se 0
Návrhová komise: Ing. Šmakal, pí. Kohutová, p. Švec
Pro 65, proti 0, zdrželo se 1
Schvalování Jednacího a volebního řádu ČPSK
Pro 60, proti 2, zdrželo se 4
Schválení - Jednací řád
Pro 60, proti 2, zdrželo se 4
Schválení programu Členské schůze
Pro 66, proti 0, zdrželo se 0
3. Zpráva předsedy ČPSK – p. Hučko
4. Blahopřání a poděkování za práci při jubileu p. Dvořáček (z Průhonické obory), p. Pazdera (Z Hlídova)
5. Zpráva ekonoma – pí. Dvořáková
Předložen výsledek hospodaření za rok 2016 a Návrh rozpočtu na rok 2017
Schvalování Výsledku hospodaření za rok 2016
Pro 59, proti 0, zdrželo se 3
Schvalování Návrh rozpočtu na rok 2017
Pro 56, proti 5, zdrželo se 3

6. Zpráva kontrolní komise – p. Švec (předseda kontrolní komise)
7. Zpráva hlavního poradce chovu – pí. Svatoňová (AS, POI)
Zpráva poradkyně chovu GS – pí. Noskové
Zpráva poradce chovu IS – Ing. Houda
Hlavní poradkyně chovu seznámila členskou schůzi s návrhem Zápisního řádu ČPSK
Schvalování Zápisního řádu ČPSK
Pro 65, proti 0, zdrželo se 3
Diskuze –
- p. Korelus – návrh zajistit chovné karty jedinců pro zveřejnění n webových stránkách, pí.
Svatoňová reaguje příslibem vstupu v jednání s panem Sedláčkem ohledně chovných karet.
- Upozornění na přenosné choroby související s chovem, při krytí či přenos z feny na štěně
- Reaguje MVDr. Líska – Demomikoza – celkové promoření populace, ve zdravém vrhu se
nemoc většinou neprojeví
- Dr. Ransdorf – Herpesviroza – do tří dnů úhyn části či celého vrhu, doporučuje se vakcinace
- Ing. Šonka – zve příznivce na Jarní svod do Horních Počernic 2.4.2017
- Ing. Houda – reakce na úvodní článek předsedy 2016/1, chovné podmínky
- reakce p. Hučka na příspěvek pana Houdy
- Ing. Houda - Usnesení VČS 2017
- MVDr. Líska – úbytek chovu ohařů všeobecně
- p. Švec vyjádření k nepřijatí plných mocí na Členské schůzi v roce 2016
Návrh výboru na čestné členství pro pana Karla Sýkoru (chovatelská stanice z Aklic)
Pro 61, proti 0, zdrželo se 2.
Schvalování návrhu usnesení Členské schůze dne 12.2.2017
Pro 50, proti 1, zdrželo se 8
zapisovatel: Dvořáková
ověřovatel zápisu: Anderlová, Šmakal

