Pannonia Klub
Ul.Zřídelní 102/7, 736 01 Havířov-Dolní Datyně, tel.:602/770311,
IČO : 26533090, DIČ: CZ26533090
e-mail : klub@komondor.cz, www.komondor.cz,
č.ú. 173281197/0300, ČSOB a.s., pobočka Opava
číslo klubu 1081
Zápis z jednání výboru chovatelského klubu ( dále jen Klub ) ze dne 6/3/2010 :
Přítomni : Ondruch, Ondruchová, Mikoláš, Mikolášová, Buganská, Noskievičová,
Hrachovcová I. (on-line),
Program :
1. Kontrola plateb členských příspěvků za I. pololetí roku 2010.
2. Projednání stanoviska Klubu výboru k případným nedoplatkům členských příspěvků.
3. Kontrola hospodaření Klubu.
4. Program valné hromady Klubu.
5. Informace o průběhu přípravy Klubové výstavy a bonitace 2010.
6. Návrhy změny Směrnice č.3 Kontrola vrhu.
7. Návrhy změn Bonitačního řádu Klubu.
8. Vyslání na služební cestu.
9. Projednání přihlášky nových členů.
10. Různé
Jednání :
1. Hospodář Klubu předložil seznam plateb členských příspěvků. Povinnost uhradit I.
splátku členského příspěvku k datu, který stanovila valná hromada Klubu v souladu
s platnými stanovami Klubu nesplnili tito členové Klubu – Kulhavá, Jamborová,
Horová, Sládková a Marková. Ostatní členové – viz. Seznam členů povinnost splnili.
Hospodář Klubu upozornil výbor Klubu, že jednu platbu nelze identifikovat. Výbor
konstatuje, že povinnosti člena Klubu je identifikovat platby směrem ke Klubu..
Pokud někdo z neplatičů uhradil členský příspěvek před datem nebo 25/2/2010 ať
doloží potvrzení.
2. Výbor Klubu konstatuje, že členové Klubu, kteří do data nebo 25. února 2010
nezaplatili členský příspěvek nejsou členové Klubu. Členství v Klubu jim v souladu
se s platnými stanovami Klubu zaniklo dne 26/2/2010. Věc zániku členství předá
výbor k projednání a stanovisku Dozorčí radě Klubu. Citace platných stanov Klubu :
IV.
Zánik členství, přerušení členství.
1. Řádné členství, členství - příznivec zaniká :
a) Vystoupením člena z Klubu,
b) Nezaplacením členského příspěvku do příslušného data stanoveným usnesením
valné hromady,
c) Vyloučením z Klubu pro opakované neplnění povinností a pro zvlášť závažné
provinění neslučitelné s členstvím v Klubu,
d) Zánikem Klubu,
e) Úmrtím člena Klubu.
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Výbor Klubu konstatuje - členství v Klubu zaniklo – Kulhavé, Jamborové, Horové,
Sládkové a Markové, pokud nedoloží zaplacení členského příspěvku před datem 25/2/2010.
3. Kontrolou hospodaření Klubu nebyly zjištěn rozdíl v pokladně Klubu. Výsledky
hospodaření Klubu budou předány Dozorčí radě Klubu ke kontrole. Dozorčí rada
předloží hospodaření Valné hromadě Klubu k projednání.
4. Na základě projednání a zaujetí stanoviska Dozorčí radou Klubu, může dojít ke změně
návrhu programu jednání valné hromady Klubu dne 10. dubna 2010 a to ve smyslu
vyřazení bodů z diskuse stížností paní Hrachovcové a paní Kulhavé. Program bude
doplněn nově o navrhované změny ve Směrnici o kontrole vrhu a Bonitačním řádu
Klubu.
5. Výbor konstatuje, že k přípravě Klubové výstavy a bonitaci nemá výhrady.
6. Návrh změny Směrnice Kontrola vrhu – kontrole vrhu platí pro členy Klubu a nečleny
Kluby.
7. Návrh změny Bonitačního řádu – do Bonitačního řádu zapracovat opravné prostředky
proti rozhodnutí bonitační komise.
8. Dne 13/3/2010 je na základě pozvánky ČMKU vyslán na sl. cestu předseda Klubu –
Mgr. Přemysl Mikoláš. Účelem cesty je porada chovatelských klubů v Praze. Určený
dopravní prostředek je vlak.
9. Noví členové : Veřmiřovská Sylvie, Maruška Vladimír – zkušební lhůta od 6/3/2010.
10. Různé:
Člen Klubu je povinen zaslat na klubový email kvalitní fotografii
zvířete a posudek.
Na internetových stránkách Klubu budou zveřejňovány výsledky
z těchto typů výstav nebo významná umístění členů Klubu:










Klubová výstava CAC se zadáváním titulu klubový vítěz;
Klubová výstava CAC bez zadávání titulu klubový vítěz;
Speciální výstava CAC Klubu;
Ze všech typů výstav ze zemí původu plemen, která zastřešuje
Klub;
Klubové a speciální výstavy v ostatních státech pro plemena,
která zastřešuje Klub;
Světová výstava;
Evropská výstava;
Šampión šampiónů;
Za významné umístění se považuje – umístění v rámci
závěrečných soutěží.výstav.

V Opavě dne 6/3/2010
Zapsala: Mikolášová
Výbor Klubu souhlasí se zněním zápisu.
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