Zápis z členské schůze konané 23.3.2019 v Benešově restaurace „Na Bejkárně“
Schůzka svolána
Termín schůzky
Přítomnni/y
Program

p. Dagmar Semerádovou - předsedkyně
23.3.2019
40 členů viz prezenční listina (jeden člen příchod 14:45)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úvod, přivítání
zpráva o členské základně, finanční zpráva
zpráva o bonitacích a odchovech 2018
vyhlášení TOP SHELTIE 2018 a Klubových šampionů
zhodnocení akcí 2018, připravované akce na rok 2019
řešení odvolání sl. K.P. proti rozhodnutí výboru klubu ze
dne 28.4.2018
zvýšení klubových poplatků
úprava stanov, zápisního řádu
návrh úpravy podmínek udělení klubového šampiona
změny pravidel TOP Sheltie
diskuze
Program byl doplněn v průběhu schůze dle aktuálních potřeb
členů

Ověřovatel zápisu: p. Dagmar Semerádová
Způsob zveřejnění: web klubu

Program:
Stav členské základny k datu 23.3.2019 –p. V.L.
•
•

k datu konání členské schůze uhradilo členské příspěvky 106 členů
k datu konání členské schůze bylo přijato 17 nových členů z toho 5 přímo na čl. schůzi

Zpráva o hospodaření klubu za rok 2018-p. E.P.
•
•

celkové hospodaření klubu je vyrovnané (p. Plíštilová podala informaci o finančním
hospodaření klubu a o výši finančních prostředků na účtu klubu)
daně za rok 2018 byly podány v řádném termínu p. Semerádovou (bez daňového
doplatku)

Seznámení s akcemi na rok 2019 – p. H.Z.
•
•

informace o výstavách v Brandýse nad Labem v dubnu 2019 a podzimní výstavě
v Přestavlkách
Mistrovství ČR v agility a Zámecké zkoušky bude organizováno v Nových Zámcích –
Mladeč, v termínu 4.5. a 5.5.2019, rozhodčí bude Sasha Grunder (CH) . K dnešnímu
dni je kapacita obou závodů naplněna, na sobotu je přihlášeno 75 šeltií. Poděkování
sl. Janě Zemkové a p. Iloně Smrčkové jako garantkám této akce. Info o průběhu

•
•

•
•

loňské akce, která byla ve spolupráci s KCHKS otevřena i pro kolie najdete na webu
(loni se zúčastnilo 67 šeltií + 9 kolií)
Informace o sponzorování dalších akcí – pasení a Agility Colie Sheltie CUP – dar
věcných cen s klubovým logem pro šeltie do závodů pořádaných KCHKS
Informace o Databázi je ve stádiu „hledání chyb“ v případě potřeby se mohou
členové obracet na p. H.Z., email: databaze.sheltie@gmail.com, současná „stará
data“ data byla použita z poskytnutých údajů z Genealogie klubem KCHKS, další
aktuální data se doplňují ručně.
Statistika „Odchovy a krytí 2018“ – příloha č. 1, podrobné záznamy o jednotlivých
štěňatech jsou již v databázi.
Statistika Bonitací – příloha č. 1

Informace dílčí plemenné knihy – spolupráce s MVDr. Beránkem – p. E.F.
•
•

•
•
•

Spolupráce s MVDr. Beránkem – statistické údaje – klinické vyšetření DOV příloha č. 2
Klinické vyšetření DOV od 4.1.-22.9.2018
Informace od p. MVDr. Beránka- v prosinci 2018 byl vyšetřen pes šeltie, kterému byla
diagnostikována PRA - poradkyně chovu nabádá majitele a chovatele k provádění
klinického vyšetření DOV štěňat
Diskuse - p. Kalendová podala informaci o webu, kde je možné se dovědět informace
o PRA (www.nssk.no/PRA.html - XX in pedigrees=GPRA-affected, OX=Carrier of GPRA
Proběhla diskuse na téma PRA (laboratoře, které provádějí vyšetření, jejich
možnosti…)
Poradkyně chovu vyzývá chovatele, aby své chovné jedince opakovaně vyšetřovali
klinicky na DOV

Vyhlášení Klubových šampionů, Klubových šampionů práce, TOP SHELTIE – p.L.B
•

Klubový šampion práce.
Xtreme Xantos Fort Fox

•

Klubový šampion
Cassidy Fort Fox
Epizoda Fort Fox
Yummi Yu Fort Fox
Sheila Stříbrné doly
Jeri z Dače
Coach Carter Maralumi
Volga Winner Idea Fix For Rus Marlins
Caronlea Whiskey In The Jar
Akim Oriens Otevřené srdce
Heidy od Kamenité říčky

•

•

•

•

•
•
•

•
•

TOP SHELTIE
Pes: Akim Otevřené srdce
Fena: Kalliopé z Ďáblovy studánky
(ocenění převzali diplomy a věcné dary)
Diskuse:
Dotaz z pléna: Jak byly výsledky počítány
Odpověď: Dle platných pravidel, která jsou uveřejněna na www.sheltie.cz.
Návrh na změnu pravidel Klubového šampiona (výstavní) – změny byly uveřejněny na
webu - nebudou se počítat body ze zkoušek, protože byly přeřazeny do Klubového
šampiona práce
Hlasování: Pro 38 zdrželi se 0, proti 0, 1 člen mimo místnost hlasování
Návrh na změnu pravidel Klubového šampiona práce-bude provedena aktualizace dle
nového mezinárodního zkušebního řádu
Hlasování: Pro 38, zdrželi se 0, proti 0, 1 člen mimo místnost hlasování
Návrh změn pravidel pro TOP SHELTIE-byly uveřejněny na webu- platné doklady– obě
strany PP se zápisem doporučení k přeregistraci, doklady výstavních oceněních, které
vydá organizátor výstavy, zasílání podkladů TOP SHELTIE 2018 bude v termínu 1.128.2.2020 garantce p. L.B.
Hlasování: Pro 38, zdrželi se 0, proti 0, 1 člen mimo místnost hlasování
Návrh zvýšení poplatků od 1.1.2020 – p. D.S.
Návrh na zvýšení poplatku za vystavení krycího listu na 300K(člen)500Kč(nečlen)
Hlasování :Pro 38, zdrželi 0, proti 0, 1 člen mimo hlasovací místnost
Návrh na zvýšení poplatku za vystavení klubového šampiona na 300Kč
Hlasování… Pro 38, zdrželi 0, proti 0, 1 člen mimo hlasovací místnost
Návrh za zvýšení poplatku za popisnou prohlídku (návrh p. Z,N.)
Člen500Kč
Nečlen – 800Kč
DOV400Kč
700Kč
Jiná vyš. 300Kč
600Kč
DNA CEA,MDR 1,
DKK/DLK
Pately
Hlasování :Pro 34, proti2, zdrželi se 2
Zpráva kontrolní komise – p. A.Ž.
Byla provedena kontrola účetnictví klubu, výsledek – bez závad
Řešení odvolání členky KK sl. KP- předsedkyně KK seznámila členskou schůzi
s průběhem šetření a jeho výsledky

Následovala rekapitulace komunikace sl. KP s p. předsedkyní KK
Hlasování (neveřejné) Pro 33, proti3, zdrželi se 2 (sl. KP nehlasovala)
V době projednávání tohoto bodu členskou schůzí K.P. předala v písemné formě
svou rezignaci – odstoupení jako členky kontrolní komise- rezignace je neveřejnou
přílohou č.3(GDPR)
Návrh p. D.S. na doplnění KK o p. ZN (jediný návrh)
Hlasování: Pro 33, proti 0, zdrželi se 1 p. ZN nehlasovala -5 členů mimo hlasovací
místnost

•
•

•
•

Návrh změn Stanov klubu
Změny byly zveřejněny na webu klubu
Návrh z pléna o další doplnění o text v článku 7 – doplní p. D.S.
(průběh jednání výboru klubu je neveřejný, je vytvořen zápis a sdělování informací
z průběhu zasedání třetím osobám je vysoce nežádoucí)
Hlasování: Pro 36 proti 0 zdrželi se 1 , 2 členové mimo hlasovací místnost
Návrh změn Zápisního řádu
Změny uveřejněny na webu klubu
Návrhy z pléna – p. M.S. – doplnit přesné znění prodloužení chovnosti feny dle řádu
CMKU
Sladění pravidel pro uznávání chovnosti s KCHKCS importovaných
jedinců, kteří neprošli popisnou prohlídkou v ČR a byli exportováni
a opětovně k chovu použiti s podmínkami krytí platných v zahraničí
Znění dle KCHKCS :Pes, který nebyl v ČR doporučen k přeregistraci
do rejstříku chovných jedinců a následně byl prodán do zahraničí,
nelze v ČR ke krytí použít.
Hlasování: 35 pro, proti 0, zdrželi se 0, 5 mimo hlasovací místnost
(Jedna členka přišla 14:45 viz prezenční listina)
Diskuse:
•

•

•

p. D.S. se omluvila za neúplnost informací o odchovech v Ročence klubu za rok
2018, dále slíbila věnovat větší pozornost kontrole příspěvků, Ročenka byla
vydávána poprvé
p. Z.N: ve formuláři –krycí list- jsou požadovány informace- kde byl v dané CHS
zapsán poslední vrh – toto bylo dodáno na základě jednání 3 klubů , aby měly
dílčí plemenné knihy informace , ve kterém klubu je daný vrh CHS zapsán
(souvisí se změnou zápisů vrhu, který lze provést 1x ročně) p. E.F. doplní do
„postupu zápisu vrhů“
p.M.S. doporučuje ke krytí využívat jedinců britského typu, nedoporučuje
používat americký typ, navrhuje v Databázi v rodokmenech označovat jedince

•

–vlaječkou- britský typ x americký typ odpověď: p. D.S. máme volný chov a
každý chovatel má své vize a priority, informace z přednášek Vemodia –
omezení chovné základny, s rozvahou provádět importy s ohledem na jejich
zdravotní stav
p.D.S. informovala o průběhu valné hromady CMKU

Usnesení členské schůze
Schvaluje zprávy jednotlivých členů výboru z oblastí, za které zodpovídají
Schvaluje změny v kontrolní komisi (odvolání sl. K.P a volbu nové členky p. Z.N.)
Schvaluje změny v dokumentech klubu (zápisní řád, stanovy)
Schvaluje změny a úpravy pravidel soutěže TOP SHELTIE , Klubový šampion a Klubový
šampion práce
Schvaluje navýšení poplatků od 1.1.2020

Zapsala Ing V.Lišková

