
Zápis  z č lenské  vo lební  schůze
SHIH-TZU klubu ČR ze  dne 17 .  4 .  2005  v Hořov ic ích

Ke dni 17. 4. 2005 má klub 87 členů, schůze se zúčastnilo 38 členů  s právem hlasovat..
Schůzi zahájil pan Jaroslav Petrovický - HPCH za omluvenou paní Eriku Pekárovou – jednatelku klubu. 
Členové klubu požadovali doplnění programu schůze o zprávy jednotlivých referentů. Návrh byl velkou 
většinou schválen. Dále proběhlo hlasování o právu volit u členů, kteří nezaplatili ve stanoveném termínu 
členské příspěvky. Návrh byl přijat.

1. Zprávy jednotlivých referentů
2. Zvolení pracovního předsednictva
3. Zvolení komisí (návrhová, mandátová, volební)
4. Volby předsednictva
5. Schválení normativů
6. Diskuse
7. Usnesení

1. Zprávy referentů

Zpráva jednatele:
Tato zpráva byla přečtena v zastoupení paní J. Podzemskou. 

Zpráva výstavního referenta:
Výstavní referent připomínkoval, že klubová výstava ve Volduchách nebyla zveřejněna v programu výstav 
ČMKU.

Zpráva HPCH:
Zpráva se týkala problematiky chovu 

Zpráva bonitačního referenta:
Ve zprávě byl sdělen počet bonitovaných zvířat

Zpráva tiskového referenta:
Zpráva referentky se týkala problémů s vydáváním klubového zpravodaje 

Zpráva revizní komise:
Předseda KRK si stěžoval na špatnou komunikace mezi jednotlivými členy KRK

Zpráva pokladní:
Zpráva referentky nebyla předložena. Členům bylo sděleno, že vzhledem k rezignaci neměla povinnost 
zprávu vypracovat.

Odstupující pokladní referent se zavazuje, že do termínu 10. 5. 2005 vypracuje pokladní zprávu s pomocí 
paní Ireny Henyšové - daňové poradkyně. O tomto proběhlo hlasování a návrh byl jednohlasně přijat.

2. Volba pracovního předsednictva

Složení: p. Henyšová, p. Petrovický, p. Kubíčková
V době hlasování přítomno 34 členů.  Zvoleno jednohlasně.

3. Volba mandátové a návrhové komise

Složení: p. Štekrová, p. Opltová, p. Maláčová
V době hlasování přítomno 34 členů. Zvoleno 33 hlasy, 1 se zdržel.

Volba volební komise

Složení: p. Toušová, p. Rychtaříková, sl. Šípkovská
V době hlasování přítomno 34 členů. Zvoleno jednohlasně.



4. Volba předsednictva 

Návrh kandidátů pro volbu do výboru: 
p. Gottfrídová, p. Krátký, p. henyšová, p. Krsková, p. Kubeš, p. Štekr, p. Eschnerová, p. Aulická, p. 
Šnýdrová

Návrh kandidátů do KRK
p. Bartošková, p. Černíková, p. Fremrová

Návrh kandidátů do KK
Sl. Junková, p. Rodová, sl .Krotká

Návrh na složení výboru z počtem 7 členů V době hlasování přítomno 35 členů:
pro 19, proti 13, 3 se zdrželi.

   Volby proběhly tajnou volbou, voleno 7 členů výboru, 3 KRK, 3 KK.
   

Došlo k diskusi a byl podán návrh, aby byl výbor složen ze 7 členů kteří ve volbách získali největší počet 
hlasů, a to bez ohledu  na to, že neměli nadpoloviční většinu hlasů ( 9 hlasů bylo neplatných).
O tomto návrhu se hlasovalo a byl přijat nadpoloviční většinou hlasů. 

Složení výboru:

p. Henyšová 25 hlasů
p. Eschnerová 22 hlasů
p. Kubeš 21 hlasů
p. Gottfrídová 19 hlasů
p. Štekr 18 hlasů
p. Krsková 15 hlasů
p. Krátký 15 hlasů

Složení KRK:

p. Černíková 24 hlasů
p. Bartošková 21 hlasů
p. Fremrová 17 hlasů

Složení KK:

sl.. Krotká 19 hlasů
sl. Junková 18 hlasů
p. Rodová 18 hlasů

   
5. Klubové normativy

Klubové normativy zaslala komise výboru klubu v termínu odsouhlaseném členskou základnou na schůzi 
dne 18. 4. 2004. Termín byl stanoven do 31. 12. 2004. Výbor klubu se jimi však vůbec nezabýval. Členové 
klubu normativy před volební schůzí neobdrželi, proto nebyly na schůzi posouzeny a nedošlo k jejich 
schválení členskou základnou. Bylo znovu navrženo a odhlasováno, že termín jejich schválení se posunuje 
na nejbližší členskou schůzi. 

6. Diskuse

Pro pokročilý čas diskuse neproběhla

7. Usnesení

Pracovní komise přečetla návrh usnesení, které bylo dosud přítomnými členy jednohlasně schváleno.

Zpracovala: Marta Junková


