
Usnesení z členské schůze SHIH-TZU KLUBU ČR  

ze dne 16. 5. 2009 v Praze 9 – hotel Svornost 
 

 

Členská schůze vzala na vědomí 

 

1. zahájení schůze, doplnění a schválení nového programu 

 

2. kontrolu minulého usnesení 

 

3. zprávy jednotlivých referentů 

 

4. Rozhodčí M. Redlicky z Polska (navržený členskou základnou na členské schůzi v roce 2008) nám 

potvrdil delegaci na KV, která se bude konat 12. 9. 2010. 

 

5. úpravu stanov 

 

úprava odst. III, písm. g, bodu 4 A 

 svým jednáním poškozuje jiného člena Shih-tzu klubu nebo jiného člena 

ČMKU nebo svým chováním poškozuje důvěru veřejnosti  Shih-tzu klubu ČR 

 jedná vědomě proti zájmům Shih-tzu klubu ČR 

  

 

úprava a přesunutí odst. IV písm. e)  k odst. IV písm. d)  

Rezignuje-li předčasně člen výboru, KRK a KK na svoji funkci nebo je-li odvolán ze své funkce, 

případně zanikne-li jeho členství v Klubu, nastupují na jeho funkci náhradníci. V případě, že 

náhradníci pro příští funkční volební období nebyli zvoleni, již nejsou, provede nejbližší členská 

schůze doplňující volbu. Výbor je povinen neprodleně svolat členskou schůzi za účelem provedení 

doplňovacích voleb do výboru Klubu. 

 

úprava a přesunutí odst. IV písm. e) k odst. IV písm.  d) 

Členové výboru, KRK a KK jsou voleni na období 4 let, přičemž možnost znovuzvolení není omezena. 

 

6. změna řádů (normativů) 

 

Zrušení Řádu na ochranu zvířat Shih-tzu klubu ČR, Zápisního řádu Shih-tzu klubu ČR, budou 

vypracovány doplňující směrnice k jednotlivým řádům ČMKU. Shih-tzu klub ČR se řídí řády ČMKU 

s doplňujícími směrnicemi týkající se plemene Shih-tzu, s tím souvisí i úprava stanov:  

odst. II, písm. c) bod 2, 3, 4 

odst. III, písm g), bod 4B 

odst. IV, písm. g).  

a bonitační řádu čl. II, odst. 1 a 4 

 

 

7. doplnění člena do KRK 

novým členem KRK je F. Bejček 

 

8. klubový vítěz i pro nečleny klubu 

 

9. tituly na klubových výstavách 

nové tituly Optimus Junior, Best veteran, Nejlepší veterán, BOS 

tituly – SP, PM, OJ, NV, BV, BOS - zadávat na všech klubových výstavách  

 

10. stížnost na chování paní I. Fremrové 



 

11. nové bodové hodnocení klubového šampiona  

Platnost statutu od 1. 1. 2010.  

Při splnění podmínek pro udělení titulu Klubový šampion do konce roku 2009 se uplatňují body 

dle starého bodového hodnocení.  

 

12. členské příspěvky v nezměněné výši 

slevové poukázky pro nové členy v hodnotě 200,- na klubovou výstavu 

 

inzerce do zpravodaje  

inzerce barevná  500,- ½ 250,- 

inzerce černobílá 400,- ½ 200,- 

 

 

Volební schůze ukládá 

 

1. veškeré změny dát na vědomí členům klubu prostřednictvím web. stránek a zpravodaje 

2. změnu Stanov dát na MV ČR 

3. KK napomenout paní I. Fremrovou na základě rozhodnutí členské základny ze dne 16. 5. 2009 

 

 

 

V době hlasování o programu schůze přítomno  11členů 11 PRO 

V době hlasování o usnesení přítomno   8 členů  8 PRO 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Marta Junková 


