Usnesení IX. Valné hromady Pannonia Klub
konané dne 10. dubna 2010 v Šenově, okr. Frýdek – Místek
Valná hromada schvaluje :
Řídícího IX VH Klubu.
Program IX. Valné hromady (dále jen VH) Pannonia Klub (dále jen Klub).
Zprávu předsedy o činnosti výboru.
Zprávu předsedy o schůzi chovatelských klubů v Praze dne 13/3/2010.
Zprávu hlavního poradce chovu pro plemena puli,mudi.
Zprávu hlavního poradce chovu pro plemena pumi.
Zprávu hlavního poradce chovu pro plemena komondor, kuvasz, mioritic, bucovina a
carpatin.
8. Zprávu hospodáře a roční účetní závěrku.
9. Zprávu o činnosti dozorčí rady Klubu.
10. Návrh změny Bonitačního řádu.
11. Návrh změny v Směrnice č.3 – Kontrola vrhu v podmínkách Klubu
12. Návrh změny v Směrnice č.1 - Členské příspěvky, klubové poplatky a způsob platby,
korespondence.
13. Návrh změny hlavního poradce chovu pro plemena puli a mudi na dobu určitou.
14. Návrh změn Bonitačního řádu.
15. Princip tvorby internetových stránek Klubu.
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Valná hromada ukládá:
1. Všem členům Klubu řídit se dle Klubových normativů a Etického kodexu, který je
součástí stanov Klubu.
2. Výboru Klubu v souladu s normativy důsledně řídit činnost Klubu v následujícím
období.
3. Výboru Klubu průběžně aktualizovat internetové stránky Klubu.
4. Jednotlivým poradcům chovu - nadále řídit chov svých plemen a důsledně dodržovat
Zápisní řád Klubu a ČMKU.
5. Výboru Klubu zpracovat návrhy pro výstavní sezónu 2011 a jednat s pořadateli výstav
– Klubová výstava CAC, CAJC, BOB se zadáváním titulu Klubový vítěz 2011 a
Klubový vítěz mladých 2011 při Ostravské NVP v roce 2011. Speciální výstava pro
plemena zastřešených Klubem CAC, CAJC, BOB se zadáváním titulů Vítěz speciální
výstavy 2011 a Vítěz speciální výstavy mladých 2011 v Brně při MVP Intercanis
2011. Klubová výstava CAC, CAJC, BOB bez zadávání titulu Kl.V. a Kl.VM při
MVP v Praze v roce 2011 na podzim.
6. Výboru Klubu zajistit naplňování ročního plánu činnosti pro rok 2010 a pro rok 2011.
7. Výboru Klubu a Dozorčí radě Klubu zpracovat, projednat a zveřejnit Smlouvu o
chovatelském servisu do 31/5/2010.
8. S okamžitou platností vracet veškeré neidentifikované platby, které došly na účet
Klubu zpět na původní bankovní účet – jedná se zejména o členské příspěvky,
výstavní poplatky a poplatky za bonitaci. Platby budou považovány za neuhrazené.
9. Výboru Klubu cestou hospodáře zaslat zpět daně Kulhavé částku 500,- Kč spolu
s doprovodným dopisem do 15/6/2010 – pozn. navrhoval člen dozorčí rady paní
Pavlína Kubátová. Návrh byl přijat jednomyslně všemi přítomnými členy Klubu.

10. Zpracovat dopis pro posuzovatele očních vad – žádost o spolupráci.
11. Zaslat požadavek na ČMKU ohledně rozdělení barev u plemene pumi, kdy byla
opomenuta základní barva plavá. Požadavek úplného zrušení tohoto nového pravidla
při posuzování plemene pumi – Z: hlavní poradce chovu pro plemeno pumi a mudi;
předseda Klubu T: 15/6/2010.
12. V rámci internetových stránek vytvořit odkaz pro nečleny Klubu, kde budou veškeré
informace o servisu pro nečleny Klubu. T: 30/6/2010, Z: Výbor Klubu, Dozorčí rada
Klubu.
13. Průběžně připravovat X. Klubovou výstavu a valnou hromadu v roce 2011.

Valná hromada doporučuje :
1. V návaznosti na informaci předsedy Klubu z porady chovatelských klubů v Praze ze
dne 13/3/2010, valná hromada doporučuje chovatelům plemen, které zastřešuje Klub
provádět zdravotní testy s ohledem na prevenci cévních a srdečních onemocnění.

Valná hromada bere na vědomí :
1. Manželé Mikolášovi v rámci činnosti pro Klub – internetové stránky v letech 2000 –
2009 – investovali z vlastních finančních prostředků částku převyšující 14.000,- Kč.
Usnesení bylo přečteno řídícím valné hromady a schváleno všemi členy Klubu.
V Šenově, okr. Frýdek - Místek dne 10. dubna 2010.

