
Usnesení  z Členské schůze WELSH CORGI A KELPIE KLUB CZ – 5.6.2022 

 

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

 Přítomni: 33 členů klubu dle prezenční listiny ( dva členové se dostavili v průběhu. 

 

Členská schůze jednomyslně schválila mandátovou komisi ve složení Kateřina Čalkovská, Lenka Šedivá a 

MVDr. Anna Horáčková  31 - 0 – 0  

  

Členská schůze jednohlasně odsouhlasila Program výroční členské schůze v předneseném znění a 

doplněný o body č. 8, 9 a 10 a tím se původní body vzestupně posunuly : 

 

    bod č. 8: Žádost o vystavení PP s omezenou registrací 

    bod č. 9: Seznámeni s porušením zápisního řádu a kárným postihem odsouhlaseným na Výborové 

schůzi dne 29.5.2022 v Netvořicích 

    bod. Č.10 Předání diplomů pro jedince, kteří úspěšně splnili podmínky k udělení titulu  Klubový 

šampion práce a Klubový šampion krásy.      31 – 0 – 0  

 

Členská schůze schválila Přednesené zprávy jednotlivých členů výboru a revizní komise za rok 2021 

      -   prezidenta klubu  - Ing Ivana Síbrtová 

      -   jednatele – Jitka Kubištová 

      -   správce plemenné knihy – Renáta Kinbergerová 

      -   hospodáře a pokladníka  - Antonín Zvonař 

      -   revizní komise – zpráva Marcela Nováková 

      -   rozpočet na rok 2022 – Dana Pospíšilová   31 – 0 – 2  (2 nově příchozí) 

 

7) Členská schůze schválila doplnění návrhu do Zápisního řádu:  

Povinnost zasílat do 40 dnů po nakrytí hlášení o tom, že fena nezabřezla. Do 75 dnů po nakrytí, že fena 

porodila mrtvá štěňata. Kontroloři vrhu budou fyzicky kontrolovat feny, které porodily mrtvá štěňata. 

Cestovní náklady bude hradit klub, a to v případě, že chovatel dodržel dané termíny hlášení. Jestliže 

chovatel tuto povinnost nesplní, bude si hradit cestovní náklady sám.  Tento návrh se doplní do  

Zápisního řádu.     33 – 0 – 0 

 

8) Členská schůze schválení podání žádosti na ČMKU o vystavení PP s omezenou registrací/ limited 

registration  pro CHS Z Ovčího statku 

32 – 0 – 1 

 

Toto usnesení členské schůze členskou schůzí bylo jednomyslně schváleno 33 přítomnými členy. 

 

Za mandátovou komisy Kateřina Čalkovská 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


