
Usnesení členské schůze Welsh-corgi clubu ze dne 6/6/2021 

Zpráva mandátové komise (hlasování   pro-proti-zdržel se) 

- Přítomno 46 členů klubu dle prezenční listiny (+1 se dostavil později k volbám) 

 

- Členská schůze jednomyslně schválila mandátovou komisi ve složení pp.Machová, Jenčíková 

a Sůjová  46-0-0 

Členská schůze odsouhlasila zaslaný program schůze doplněný o následující  body: 

- Návrh p.Bauerové –doplnit před bod diskuse komentář ke kontrolorům vrhů  

schváleno 45-0-1 

- Návrh p. Novákové změnit čestné členství ve výboru p. Milanu Krinkemu na čestné členství 

v klubu -neslučuje se se stanovami, členové výboru jsou voleni schváleno 41-0-4 

- Byla schválena volební komise ve složení  pp.Růžičková, Račanská a Dvořáková – volba 45-0-1 

- Dále byly členskou schůzí jednomyslně schváleny přednesené zprávy prezidenta klubu, 

správce plemenné knihy, pokladní klubu a zpráva revizní komise včetně návrhu rozpočtu na 

rok 2021. 45-0-0 

Členská schůze odsouhlasila následující změny v bonitačním řádu: 

- Vyjmout z bodu 6  bonitačního řádu větu: „Klešťový skus dvou střeďáků umožňuje zařazení 

do chovu“. Hlasování 37-0-5 

- Upravit bod 9 bonitačního řádu – návrh přidat větu: „O individuální bonitaci může požádat 

pouze člen klubu“ neschváleno 6 -33-3 

- schváleno původní znění bodu 9 s doplněním nutnosti zaplatit klubu bonitační poplatek. 

Hlasování 37-3-5 

- Přidat bod 18 informující o zasílání PP při přeregistraci bonitovaných jedinců hromadně na 

ČMKU. Majitelům bude umožněno zasílat dokumenty individuálně. Hlasování 44-0-0 

- Úprava bodu 11 bonitačního řádu (dodatečný návrh pí Kubištové) – „…..za předpokladu, že 

absolvoval výstavu ve třídách se zadáváním titulů CAJC nebo CAC ……“Hlasování 44-0-1 

 

Členská schůze odsouhlasila následující změny  ve stanovách spolku: 

- Uhrazení členských příspěvků do 31/3 běžného roku – Hlasování 44-0-0 

- Platba příspěvků nových členů Klubu do týdne od odeslání přihlášky. Hlasování 44-0-0 

- Změna odstavce IX. Stanov z písemné formy pozvánky na schůzi na elektronickou formu. 

Ostatní zůstává beze změn. Hlasování 44-0-0 

- V odstavci X.stanov zrušit větu jmenuje redakční radu. Hlasování 43-0-1 

Členská schůze přijala usnesení, že bude převzat zápisní řád ČMKU s následujícími dodatky pro 

specifika našeho Klubu: 

- Věk jedince pro použití k chovu bude od 15 měsíců. Hlasování 41-0-4 

- Importovaný jedinec musí projít bonitací a splnit podmínky chovnosti. Hlasování 35-3-5 

- Bod, že neplnochrupé jedince lze krýt jen plnochrupými jedinci se přeřazuje z bonitačního 

řádu do zápisního řádu. Hlasování 44-0-0 

- Nelze použít v chovu oba jedince zapsané v registru. Hlasování 40-0-4 



- Přidat do zápisního řádu, že chov klubu je chovem řízeným. Hlasování 44-0-0 

- Zachovat podmínky pro zařazení do chovu schválené v posledním volebním období. 

Glasování 44-0-0 

- Přidat do zápisního řádu že další připuštění feny je možné nejdříve 7 měsíců po porodu. 

Hlasování 35-1-8 

- Zachovat přílohu č. 1 zápisního řádu pro AKE. Hlasování 44-0-1 

Členskou schůzí byla odsouhlasena změna čestného členství p. Krinkeho ve výboru klubu na čestné 

členství v klubu. Hlasování 35-0-11 

Volby do statutárního orgánu (výboru) a kontrolního orgánu (revizní komise) spolku:  

bylo odevzdáno celkem 47 hlasovacích lístků, všechny platné. 

- Volby do výboru klubu:   

o Fuglevičová Marta  – 28 hlasů - zvolena 

o Hanáková Barbora, DiS.  – 6 hlasů - nezvolena 

o Kinbergerová Renáta  – 26 hlasů - zvolena 

o Kubištová Jitka  – 36 hlasů - zvolena 

o Lacourt Eva  – 39 hlasů - zvolena 

o Maryška Jan, Ing. – 20 hlasů - nezvolen 

o Naxerová Kristýna – 2 hlasy - nezvolena 

o Sedloňová Hana, Ing. – 20 hlasů - nezvolena 

o Síbrtová Ivana, Ing. – 26 hlasů - zvolena 

o Štursová Gabriela – 4 hlasy - nezvolena 

o Zvonař Antonín – 21 hlasů - nezvolen 

- Volby do revizní komise klubu:   

o Kašparová Jitka, Mgr.  –  26 hlasů - nezvolena 

o Nováková Marcela  – 27 hlasů - zvolena 

o Pospíšilová Dana  –  42 hlasů - zvolena 

o Štruncová Zdeňka  – 28 hlasů - zvolena  

 

Toto usnesení bylo jednomyslně schváleno 25 přítomnými členy Klubu. 

 

Za mandátovou komisi  Blanka Machová v.r. 

 


