
Usnesení z výroční členské schůze  SHIIH-TZU KLUBU ĆR o.s.
ze dne 26. 5. 2007 v Praha-Uhříněves

Členská schůze vzala na vědomí:

1. zahájení schůze, doplnění a schválení nového programu

2. udělení čestného uznání členům: 
Zdena Krsková
Irena Henyšová
Kateřina Štroblová
Lenka Eschnerová 

3. zprávy jednotlivých referentů

4. upřesnění podmínek, za kterých je možno použít fenu v chovu po osmém roce věku

Podmínkou je zaslání žádosti o výjimečné zabřeznutí feny cca 1 měsíc před předpoklád. krytím 
na adresu HPCH, ten základě potvrzení od veterinárního lékaře o zdravotním stavu feny může 
povolit jedno výjimečné zabřeznutí.
Povolení je v kompetenci HPCH, s možností odvolání k výboru Shih-tzu klubu ČR.

5. ZMĚNU STANOV

bod III b) 
úprava věty

Řádným členem Klubu se může stát  občan starší 18 let  bez ohledu na státní příslušnost, který je 
chovatelem, majitelem nebo příznivcem plemene Shih-Tzu, a to na základě písemné přihlášky. 
Členství v Klubu nabývá účinnosti zaplacením zápisného a členského příspěvku a schválením 
výborem Klubu s následným vyrozuměním.

bod III f) 2.
úprava věty

Platit členské příspěvky ve stanovené výši a lhůtě, tj. v období od 1. ledna do 28. února běžného 
roku; členové, kteří vstoupí do Klubu v průběhu roku, platí příspěvky v nezkrácené výši.

bod IV e)
úprava věty

Člen výboru, KRK a KK se nesmí zabývat odchovem štěňat Shih-tzu pod jiným klubem a nesmí 
být ve výboru jiného klubu zabývajícím se chovem Shih-tzu.

bod IV g)
vložení věty

Člen KK nesmí být rodinným příslušníkem člena výboru Klubu.

bod IV e) 2. 
vypuštění věty

- předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a sestavuje plán činností a rozpočet Klubu



bod IV e) 2.
úprava věty

- schůze výboru jsou svolávány dle praktických potřeb nejméně 1x za tři měsíce

bod V c)
vypuštění věty

Klub hospodaří podle rozpočtu, který je schvalován členskou schůzí Klubu na dané období.

6. volba pracovního předsednictva – Robert Kubeš, Daniela Gottfrídová, Irena Henyšová

volba volební komise - Jana Hynlová, Libuše Holakovská, Brigita Černíková

7. volby do výboru Shih-tzu klubu

Složení výboru

Předseda Robert Kubeš
Jednatel Lenka Eschnerová
Pokladník Irena Henyšová
HPCH Zdena Krsková
Výstavní ref. Daniela Gottfrídová
Tiskový ref. Martina Smetanová
Bonitačí ref. Dana Opltová

Náhradníci Jarmila Podzemská
Marta Junková

8. Volby do KRK

Složení KRK

Předseda Jana Hynlová
Člen Martina Kubíčková
Člen Alena Maláčová

9. Volby do KK

Složení KK

Předseda Libuše Holakovská
Člen Brigita Černíková
Člen Helena Czudková

10. členské příspěvky a zápisné od 1. 1. 2008

zápisné 500,- Kč
čl. příspěvek 500,- Kč
důchodci 150,- Kč
mladší 18 let 150,- Kč

11. příplatek za vystavení expresního krycího listu ( do 3 pracovních dnů) 100,- Kč

12. manipulační poplatek při neúplné dokumentaci 50,- Kč+cena poštovného (dobírka chovateli)



13. STATUT KLUBOVÉHO JUNIOR ŠAMPIONA A KLUBOVÉHO ŠAMPIONA
změny s platností od 1. 1. 2008
viz. uveřejnění ve zpravodaji č. 51

14. titul klubový vítěz a klubový vítěz mladých mohou získat pouze jedinci v majetku člena Shih-tzu 
klubu ČR

15. návrh rozhodčích na rok 2008

Volební schůze ukládá:

1. stanovit kritéria pro čestné uznání a vyhotovit diplomy
2. zaslat paní Pelikánové a panu Mašatovi dopis týkající se finančních nesrovnalostí z dob jejich 

hospodaření v klubu a následně napsat žádost o vydání platebního rozkazu
3. otisknout Statut klubového šampiona a klubového junior šampiona v nejbližším čísle 

zpravodaje
4. projednání a schválení kárného řádu na nejbližší členské schůzi
5. veškeré změny dát na vědomí členům klubu prostřednictvím zpravodaje 

V době hlasování o programu schůze přítomno 33 členů   
V době hlasování o změně stanov přítomno 33 členů
V době hlasování do výboru a KRK a KK přítomno 31 členů

V době hlasování o usnesení přítomno 14 členů – schváleno jednohlasně

Zapsala: Marta Junková


