
Zápis a usnesení z řádné členské schůze ze dne 5.6.2021 v Kojicích 

 

Schůze zahájena v 16.45 

 

Ke dni 5.6.2021 je počet členů klubu 96, schůze se účastní 22 členů. Schůze je 

usnášeníschopná 

Zvolena mandátová komise: J.Z., P.Z., K. O.   (22 - 0 – 0)  PRO - PROTI - ZDRŽEL SE 

Zvolena návrhové komise: K.M., L.F., M.K.  (22 – 0 – 0) PRO – PROTI- ZDRŽEL SE 

 

1. Výbor přednesl jednotlivé zprávy za rok 2020 

1.1  Zpráva předsedkyně klubu 

Paní E. N. přednesla zprávu  viz Zpráva předsedkyně 

 

1.2  Zpráva poradkyně chovu 

Paní S.K. přednesla zprávu viz Zpráva poradce chovu 

 

1.3  Zpráva matrikářky klubu 

Paní K.M. přednesla zprávu viz Zpráva matrikáře 

 

1.4  Zpráva ekonomky klubu 

Paní A.S. přednesla zprávu viz Zpráva ekonoma 

 

 

 

2. Odsouhlasení výše uvedených zpráv a rozpočtu na rok 2021 

Schváleno jednomyslně 22 – 0 – 0  

 

3. Vyhlášení klubových šampionů 

 

4. Diskuse 



   4.1. Pan M. K. navrhuje povinný test na PRA pro  jedince použité v chovu a 

zmiňuje problematiku hermafrodismu v chovu a příbuzenské plemenitby 

Úkol: Projednání změny Zápisního řádu na příští členské schůzi v srpnu 2021 – 

povinný genetický test prcd-PRA pro všechny jedince použité v chovu a to od 

datumu schválení členskou základnou. 

Schváleno jednomyslně ( 22 – 0 – 0) 

 

 4.2. Paní A. S. zjišťuje zájem o soutěž Psa a feny roku za 2021 

Soutěž se bude konat, schváleno jednomyslně (22 – 0 – 0 ) 

 

4.3. Diskuse ohledně fotografií chovných jedinců na webových stránkách klubu 

Výbor navrhuje: Upřesnění Zápisního řádu – podmínka uchovnění. Foto musí být 

reálné, jedinec ve výstavním postoji z obou stran plus foto hlavy. Fotky musí být 

dodány v elektronické (min 300 kb) i tištěné (10 x 15 cm) podobě, poradci chovu.  

Návrh schválen jednomyslně (22 – 0 – 0) 

 

5. Usnesení členské schůze 

Usnesení schváleno jednomyslně  (22 – 0 – 0) 

 

 

Zapsala: Ing. Kateřina Matějková 

 

 

 

 

 

 

 


